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Notulen KBF-bestuursorgaan (RvB) 

12.10.2020. 
 

Deze bijeenkomst verliep deels via een conference call (Google Hangouts) 

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Bart Vercruyssen, Paul Leysen, Jan Cools, 

Hans Kok, Paul Verzele, Bruno Vermeeren, Bart Smets (agendapunt 8), Herman De Kegel 

(notulen). 

Verontschuldigd: Tina Bollekens, Sam De Smet 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen BO-RvB 14.9.2020 

2. Dashboard KBF 

3. Voorbereiding Bijzondere Algemene Vergadering 18.11.2020 

4. Besteding Noodfonds 

5. Personeel 

6. Jaarwerkplannen sportcellen 

7. CMBel 

8. Begeleiding opleidingen Zelfstandig Sporter Canyoning niveau 3 & 4 

9. Verzekering Arena 

10. Reflectiemoment vzw Bergsportschool 21.9.2020 

11. Lopende dossiers 

12. Varia 

12.1. Future Sports 

12.2. Kei van de KBF 2019 

12.3. Award snelst groeiende club 2019 

1. Goedkeuring notulen Beleidsorgaan (RvB) 

14.9.2020. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Dashboard KBF. 

In voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders het dashboard op 

datum van 30.9.2020. Er worden geen opmerkingen gegeven.  

3. Voorbereiding Bijzondere Algemene 

Vergadering 18.11.2020. 

3.1. Agenda, uitnodiging en locatie. 

Agenda en uitnodiging worden goedgekeurd. 
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3.2. Amendementen Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

Op 24.8.2020 werden het ontwerp tot statutenwijziging en het Huishoudelijk 

Reglement verspreid naar de clubs. De ontvangen amendementen en een aantal 

opmerkingen werden gecentraliseerd in een document en besproken op de 

bijeenkomst.  

Beslissingen: 

● de weerhouden amendementen en opmerkingen verwerken en het definitief 

voorstel bezorgen aan de clubs  

● niet weerhouden opmerkingen zullen beargumenteerd worden naar de 

indieners  

4. Noodfonds. 

De Vlaamse regering stelt een noodfonds van 10 miljoen € ter beschikking om de 

gevolgen van corona in de vrijetijdssectoren op te vangen. Een deel van de middelen 

wordt verspreid via de sportfederaties. Maximaal 40 % van het voor de KBF 

verwachte bedrag mag gebruikt worden om eigen verliezen te dekken, de rest moet 

besteed worden ofwel aan de clubs, ofwel aan projecten rond jeugd en/of G-sport.  

Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over een voorliggend voorstel van 

besteding rond 3 assen: 

● het compenseren van clubverliezen; 

● stimuleren van clubs in het organiseren van wedstrijden vooral voor jeugd en 

G-sporters; 

● het compenseren van verliezen voor de federatie; 

Dit voorstel wordt op 16.10.2020 online besproken met de clubs. 

5. Personeel. 

5.1. Functioneringsgesprekken. 

De teamlead voerde functioneringsgesprekken met alle medewerkers. Ze verliepen 

allemaal in een positieve sfeer en er zijn niet direct problemen te signaleren. In de 

loop van november vinden de peer reviews plaats. 

5.2. Functioneringsgesprek teamlead. 

In voorbereiding van de bijeenkomst werden de notulen verspreid van het 

functioneringsgesprek met de teamlead. Dit vond plaats op 24.9.2020 door 2 

bestuurders (Yanick Bos en Herman De Kegel).  

Ten gevolge hiervan wordt voorgesteld een addendum toe te voegen aan het 

arbeidscontract van de teamlead. 

Beslissing: 

● goedkeuring van de notulen  
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● goedkeuring van het het addendum 

5.3. Interim. 

Om de administratieve ondersteuning op te vangen door de afwezigheid van een 

medewerker ten gevolge van een klimongeval, wordt tijdelijk beroep gedaan op een 

interim.  

6. Jaarwerkplan cellen. 

Gedurende de komende jaren zal het Beleidsplan de leidraad zijn voor inzet van 

mensen en middelen binnen KBF. Het is een sluitstuk van een dialoog tussen de 

clubs, het secretariaat, bestuur en de sportcellen. Terugkoppeling naar de 

sportcellen is dus uitermate belangrijk. Bedoeling is deze opdracht te verdelen onder 

de bestuurders. 

Als aanpak wordt voorgesteld: 

● een bestuurder licht de krijtlijnen Beleidsplan toe: de totstandkoming en de 

niet-sporttechnische klemtonen die belangrijk zijn voor de sportcel 

● een medewerker geeft toelichting rond de acties voor de betrokken discipline 

en de hiermee samenhangende begroting 

● een bestuurder licht toe dat jaarlijks een plan verwacht wordt vanuit de cel en 

dit op basis van het Beleidsplan 

● de voorzitter en medewerker van elke sportcellen stellen het jaarplan voor 

aan het Bestuursorgaan 

● op de Beleidsdag wordt de begroting afgerond 

Beslissing: 

● de voorgestelde aanpak wordt goedgekeurd.  

7. CMBel. 

De financiële status van CMBel werd bezorgd aan de penningmeester. Door de 

coronamaatregelen kent CMBel minder uitgaven dan begroot. Het saldo zal echter 

niet worden teruggestort naar KBF. Voor 2020 zal de KBF-bijdrage aan CMBel lager 

liggen. 

 Er zal worden nagegaan op welke manier ADEPS de sportfederaties en -clubs 

financieel ondersteunt i.k.v. de coronamaatregelen. 

8. Begeleiding opleidingen Zelfstandig Sporter 

Canyoning niveau 3 & 4. 

De opleiding Zelfstandig Sporter (canyoning) bestaat uit 4 niveaus, waarbij de eerste 

2 zich richten op beginnende canyoneers en onder een niveau van 3.3.III. 

Begeleiding ervan kan gebeuren door een VTS-gediplomeerde Initiator Canyoning 

(of daarmee geassimileerd). Niveaus 3 en 4 zijn gericht op gevorderden. Deze 
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niveau’s zouden in principe door een instructeur B begeleid moeten worden. Dit 

diploma is thans onbestaand. 

Voorbije jaren werd het begeleiden van niveaus 3 en 4 door een ervaren Initiator wel 

steeds geaccepteerd en is er nooit een punt van gemaakt. VTS maakte recent  

duidelijk dat het niet wenselijk is stages te laten begeleiden door niet overeenkomstig 

gediplomeerde sportkaders. Wettelijk is er echter geen diplomaverplichting zodat de 

eindbeslissing bij het KBF-bestuur als aanbieder/organisator ligt. 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst werden in een document verschillende pistes 

geschetst om de periode te overbruggen tot een VTS-opleiding Instructeur B 

Canyoning ingericht wordt. Kernstuk ervan is het opzetten van een assessment 

vanuit KBF. Al dan niet gekoppeld aan een bekwaamheidsdossier en/of een 

verplichte bijscholing. 

Vervolgens wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over o.a.: 

● inhoud van het assessment 

● beoordelaars 

● aansprakelijkheid bij ongevallen 

● standpunten van de betrokken clubs 

● het al dan niet verplicht volgen van een bijscholing 

● palmaressen  

Beklemtoond wordt dat er geen wet is die oplegt een diploma te bezitten om 

opleidingen te begeleiden. In geval van een ongeval kan KBF niet burgerrechtelijk 

aansprakelijk worden gesteld maar geldt wel morele aansprakelijkheid. De 

organiserende club en de betrokken begeleider kunnen - afhankelijk van de 

rechtspraak in het land waar het ongeval zich voordeed - echter wel aansprakelijk 

worden gesteld. 

Beslissingen: 

● uitwerking VTS-opleiding Instructeur B Canyoning aanvatten in 2021 zodat in 

2022 sporttechnische proeven kunnen georganiseerd worden en binnen de 

kortst mogelijke tijd eveneens de cursusorganisatie bij VTS; 

● assessment door een beoordelingscommissie bestaande uit 2 professionele 

gidsen canyoning (zonder rechtstreekse band met een KBF-club) en een 

sporttechnische medewerker van KBF op basis van kandidatuur (op 

voordracht van een clubbestuur) en met opgave van diploma’s, attesten, 

palmares en begeleidingservaring; 

● nieuwe kandidaten - die niet eerder hoofdbegeleider waren binnen de 

Opleiding Zelfstandig Sporter Canyoning niveaus 3 & 4 - dienen tevens een 

buitenlandse bijscholing te volgen mét evaluatie en advies door docent; 

● ook wie als (voorlopig) “onvoldoende” beoordeeld wordt in assessment, dient 

aanvullend de bijscholing te volgen;  

● na de 2de sporttechnische proef Instructeur B Canyoning (m.a.w. bij een 2de 

cursusorganisatie) vervalt deze regeling en dienen begeleiders niveaus 3 & 4 

minstens in het bezit te zijn van het sporttechnisch brevet Instructeur B 

Canyoning 
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9. Verzekering Arena. 

Decretaal is KBF verplicht de individuele sportbeoefenaars een verzekering aan te 

bieden. Tot nu toe was deze polis in handen van Arena. Vrij recent zegde Arena de 

polis op omwille van de financiële consequenties bij een aantal ongevallendossiers.  

Insurex - de KBF-verzekeringsmakelaar - zoekt een nieuwe 

verzekeringsmaatschappij. Het vooropgestelde doel is service en inhoud ongewijzigd 

te houden. Het daarmee verbonden prijskaartje zal moeten onderhandeld worden. 

Eind oktober wordt hiervan een stand van zaken opgemaakt. 

10. Reflectiemoment vzw Bergsportschool. 

De notulen van het reflectiemoment vzw Bergsportschool werden verspreid onder de 

bestuurders. Het Bestuursorgaan drukt de wens uit dat het proces verder op een 

transparante manier verloopt en rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van 

de betrokken vrijwilligers, zonder dat in rigiditeit wordt vervallen. 

11. Lopende dossiers. 

11.1. Ledenbeheersysteem. 

Het ledenbeheersysteem slaat op het beheer van de gegevens van de individuele 

sporters. Een dossier met vragen/wensen is opgemaakt en klaar om de markt te 

bevragen. Het bestaande ledenbeheersysteem zal niet meer functioneren op nieuwe 

servers. Vandaar dat een nieuw ledenbeheersysteem in voege moet kunnen gaan op 

1.9.2021 (start lidmaatschappen 2022). Er zijn echter goede pakketten beschikbaar 

die een snelle overschakeling mogelijk maken. 

De binding met de AÖ-nummers maken deel uit van het dossier met vragen en 

wensen. 

11.2. Boekhouding. 

Het financieel comité adviseerde in het verleden de financiële processen (boekingen 

en rapporteringen) te optimaliseren via een actueler boekhoudsysteem. Mede 

omwille van de start van het Beleidsplan 2021-2024 moet een nieuw 

boekhoudpakket in voege gaan op 1.1.2021. 

11.3. Kassasysteem hutten. 

Er kan vanuit het secretariaat opnieuw ingelogd worden op het kassasysteem van de 

Chaveehut. Op korte termijn is overleg gepland en zullen richtlijnen uitgewerkt 

worden naar de wirten toe over aanwending van het kassasysteem. 

11.4. Ordeningsplan. 

Ter kennisgeving werd in de aanloop van de bijeenkomst een ordeningsplan 

verdeeld onder de bestuurders. Bedoeling ervan is een werkbare en voor elke 
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secretariaatsmedewerker structuur werkbare structuur in te voeren voor de data op 

de H-schijf. 

12. Varia. 

12.1. Future Sports. 

Klimclub Future Sports diende een aanvraag in om toegetreden lid te worden. 

Beslissing: 

● goedkeuring van de aanvraag. 

12.2. Kei van de KBF 2019. 

Beslissing: 

● contacteren Tuur Ceuleers voor afspraak rond overhandiging 

12.3. Award snelst groeiende club 2019. 

Beslissing: 

● contacteren klimclub Hungaria voor afspraak rond overhandiging 

 
Volgende bijeenkomst: maandag 30 november om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te 

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


