
Notulen Bestuursorgaan KBF 

19.4.2021. 
 

Deze bijeenkomst verliep digitaal via Google Meet. 

Aanwezigen: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Paul Verzele, Tina Bollekens, 

Hans Kok; Sam De Smet, Paul Leysen, Jan Cools, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel 

(notulen) 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 27.3.2021. 

2. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 27.3.2021 

3. Dashboard 

4. Clubstimuli 

5. Agenda RvCA 19.5.2021. 

6. Bovenlokale infrastructuur en topsport 

7. Lidmaatschap CMBel van de International Skyrunning Federation 

8. Fun Adventure - aanvraag toegetreden lid 

9. Lopende dossiers 

9.1. Personeel 

9.2. Ledenbeheersysteem 

9.3. Sponsoring Belgium Highline Festival 

9.4. Logo en link KBF op homepage websites clubs 

9.5. Jaaractieplannen 

9.6. Indoorklimmen 

9.7. Klachten clubs 

10. Übungsleiter Toerskiën 

11. CMBel: kwartaalopvolging kostenevolutie 

12. Varia 

12.1. Opleidingsbrochure digitaal 

12.2. Vervanging federatie-API en ombudspersoon 

1. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 27.3.2021. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 27.3.2021. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Dashboard. 

Een overzicht van de financiële middelen wordt besproken. 



M.b.t. het ledenaantal treedt een actieplan in werking zodra de klimzalen heropenen. De 

komende 2 weken worden bovendien 4.000 leden - die hun lidmaatschap nog niet 

hernieuwden - aangeschreven. Verder staat een actie gepland rond de discipline 

bergwandelen. Tenslotte dienen de klimzalen betrokken te worden in de ledenwerving (bv. 

KBF-lidmaatschap = verzekering voor de individuele sporter). 

Beslissing: 

● rapportering over het ledenbestand op de BO-bijeenkomsten van mei en juni  

4. Clubstimuli. 

Sinds 2019 geldt een nieuw systeem voor de financiële ondersteuning van de clubs. Dit staat 

los van de ledenbijdrage aan de clubs en is bedoeld om de clubs te ondersteunen en te 

stimuleren om mee in te staan voor het succesvol uitbouwen van de sporttechnische 

doelstellingen van KBF. 

Ze bestaat uit meerdere elementen waarvan er nu 3 behandeld worden: 

●  een basissubsidie voor de effectieve leden gekoppeld aan een aantal voorwaarden 

● tegemoetkoming om de opleidingen sportkader betaalbaar te houden 

● een tegemoetkoming voor clubs die zich actief inzetten voor het rotsbeheer 

Na 2 jaar werking wordt nodig geacht het systeem kort te evalueren. 

Een aantal voorstellen worden besproken. 

Beslissingen: 

● de huidige gegevensverzameling aanpassen zodat de verzameling van gegevens 

vlotter kan verlopen en in 2022 bekijken in welke mate de informatie-uitwisseling van 

het nieuwe ledenbeheersysteem kan georganiseerd worden (verdere 

vereenvoudiging gegevensverzameling - enkel bevragen wat we nog niet weten) 

● de bestaande werking rond de tegemoetkoming van de opleidingen sportkader 

behouden maar de prijsevolutie monitoren 

● vanaf 2021 de ondersteuning van het rotsbeheer beperken tot een budget van 250 € 

voor elke club die een ecodag organiseert i.k.v. een kvb3-opleiding. Om in 

aanmerking te komen moeten minstens 50% van de cursisten deelnemen aan de 

ecodag (deze inspanning wordt als haalbaar beschouwd vanuit de cel rotsklimmen). 

● geen clubstimuli voorzien à rato van het aantal georganiseerde stages en 

opleidingen  

● de volgende evaluatie vindt plaats uiterlijk in 2023. Te overwegen stimuli: 

○ opleiding jeugdcoaches 

○ werving huttenwirten 

○ inzet stagebegeleiders voor bepaalde disciplines die een steuntje in de rug 

nodig hebben om te groeien/evolueren.  

5. Agenda RvCA 19.5.2021. 

De agenda voor de bijeenkomst van de RvCA 19.5.2021 wordt goedgekeurd. 

De voorgestelde aanpassing van het lidgeld vereist een duidelijke communicatie naar clubs 

èn individuele sporters over de verhoogde kosten. 



Naast het bezorgen van informatie en het consulteren van de clubs mag er een call to action 

zijn zodat we samen met de clubs het beleidsplan kunnen waarmaken. 

Beslissing: 

● het voorstel van lidgeld 2022 wordt goedgekeurd 

● uiterlijk eind april een voorstel van presentatie op de RvCA verspreiden onder de 

leden van het Bestuursorgaan   

6. Bovenlokale infrastructuur en topsport. 

Sport Vlaanderen subsidieert de bouw van bovenlokale sportinfrastructuur (bv. klimzalen). 

Het ter beschikking stellen ervan voor de ontwikkeling van topsport is één van de 

voorwaarden voor het verkrijgen van die subsidiëring. Wat klimzalen betreft dient dit 

geattesteerd door KBF. 

Om onze aanpak in lijn te houden met de achterliggende ambities van subsidies voor 

bovenlokale infrastructuur en topsport (realisatie topsportplan) wordt best contractueel 

vastgelegd aan welke voorwaarden voldaan moet worden indien KBF dergelijke attestering 

verleent. 

In aanloop naar de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een voorstel van contractuele 

verplichting voor klimzalen. 

In de bespreking ervan komen volgende zaken aan bod: 

● er dienen clausules toegevoegd rond het niet-nakomen van het contract 

● indien KBF een klimzaal geen attest verleent, ontvangt de klimzaal minder subsidies 

dan voorzien 

● het verdient aanbeveling concrete criteria in te bouwen. Bv. voldoen aan 

internationale normen, zoeken en begeleiding van jonge talenten, stimuleren bouw 

infrastructuur in bepaalde regio, voorzien van publieksruimte (wedstrijden), vergader- 

en/of leslokalen,... 

● in welke mate past dit binnen het stromenverhaal (instroom in de sport, doorstroom 

van talent naar competitiegebeuren, doorstroom naar topsport)  

● alle bestaande klimzalen (ook zij die ooit subsidies ontvingen of er nooit aanvroegen) 

zouden moeten kunnen meestappen in een soort van contract of engagement. Bv. 

door het toekennen van een soort KBF-kwaliteitslabel. Dit ligt in lijn met een 

eventueel kwaliteitslabel voor de zalen. 

Beslissingen: 

● bij Sport Vlaanderen informeren welke clausules kunnen ingebouwd worden indien 

het contract niet wordt nagekomen  

● nagaan normen IFSC  

● instroom in de sport, doorstroom naar competitie en vervolgens topsport, 

concretiseren in aanpak  

● voorstel inhoud contract uitwerken 

● contract juridisch verfijnen  



7. Lidmaatschap CMBel van ISF. 

ISF (International Skyrunning Federation) nodigt CMBel uit toe te treden als effectief lid. 

Daar waar trailrunning resorteert onder de atletiekfederatie, wordt skyrunning ter harte 

genomen door ISF. Kostprijs lidmaatschap bedraagt 1.000 €/jaar en dient verdeeld over KBF 

en CAB. 

In voorbereiding ontvingen de bestuurders een document met achtergrondinformatie over 

het verschil tussen trailrunning en skyrunning, de huidige leden van ISF en argumentatie ter 

ondersteuning van aansluiting. 

Tijdens een gedachtewisseling komen volgende punten aan bod: 

● vooral onder jonge bergsporters zou er interesse zijn voor het deelnemen aan 

wedstrijden in deze bergsportdiscipline 

● het organiseren van een Belgisch Kampioenschap zal - analoog met het BK ski-

alpinisme - in het buitenland moeten georganiseerd worden 

● wordt aansluiting bij ISF enkel en alleen bekeken als een opportuniteit voor het 

winnen van leden of wil KBF hier een sporttechnische ambitie aan koppelen? 

● niet enkel het lidgeld van ISF maar ook het organiseren van wedstrijden (in het 

buitenland) en het deelnemen aan vergaderingen zal een verhoging van het CMBel-

budget tot gevolg hebben (en dus ook de KBF-bijdrage aan CMBel) 

Beslissingen: 

● de meerderheid van het Bestuursorgaan gaat akkoord met aansluiting CMBel bij ISF 

mits dit binnen het huidige budget wordt ingepast 

● op de KBF-Beleidsdag het CMBel-lidmaatschap van de internationale federaties 

evalueren op hun nut voor CMBel en KBF 

8. Fun Adventure - aanvraag toegetreden lid. 

Vanuit hun vaste uitvalsbasis in Sy, organiseert Fun Adventure bosklassen en daguitstappen 

voor scholen. De maatschappelijke zetel van deze organisatie ligt in Vlaanderen. Een aantal 

begeleiders zijn KBF-lid via verschillende clubs, anderen hebben geen lidmaatschap van 

een sportfederatie. Bedoeling is een club Fun Adventure op te richten en als  toegetreden lid 

aan te sluiten bij KBF. 

Beslissing: 

● aan Fun Adventure bijkomende informatie vragen: 

○ wat is de visie op hun clubwerking? Op welke manier denken ze als club bij te 

dragen aan de ontwikkeling van KBF? 

○ hoe zien ze de inzet van hun patrimonium binnen het KBF-gebeuren? 



9. Lopende dossiers. 

9.1. Personeel. 

De procedure voor de aanwerving van een sporttechnisch medewerker t.v.v. Wendy 

Saerens, is vlot verlopen. Op 1 juli treedt Debbie Sanders in dienst.  

9.2. Ledenbeheersysteem. 

Aan de bestuurders werd een document bezorgd met een gedetailleerde 

vergelijkende studie tussen 6 leveranciers voor het nieuwe KBF-

ledenbeheersysteem. Dit nadat ze een functionele analyse van het 

ledenbeheersysteem voor KBF bezorgd werd. Alle 6 organiseerden ze een demo. 

Omdat bleek dat een aantal leveranciers toepassingen ontwikkelden voor federaties 

en clubs, werden in maart 2021 ook de KBF-clubs bevraagd. 

Volgende punten weerhouden de aandacht van de bestuurders: 

● er dienen garanties te zijn voor de implementatie van het gezinslidmaatschap 

● het ledenbeheersysteem moet uiteraard performant zijn maar een goede 

dienstverlening moet eveneens gegarandeerd zijn 

● gegevensuitwisseling met AÖ moet mogelijk zijn 

● er dient een technisch lastenboek voorzien en een opleidingsmodule 

● de clubs dienen geïnformeerd te worden  

Beslissingen: 

● Norriq wordt unaniem verkozen als leverancier mits toevoeging garanties 

rond dienstverlening, implementatie van het gezinslidmaatschap en 

gegevensuitwisseling met AÖ 

● planning implementatie toelichten op BO 10.5.2021  

● implementatie gefaseerd starten met vernieuwing lidmaatschap 2022 (uiterlijk 

vanaf 1.9.2021) 

● aankondigen op RvCA 19.5 

9.3. Sponsoring Belgium Highline Festival. 

Er was nog geen beslissing genomen rond de vraag naar financiële ondersteuning 

van het Belgium Highline Festival. Naar aanleiding van de vraag ontspint zich een 

uitgebreide gedachtewisseling over het ondersteunen van clubevents, regionaal 

competitiecircuit, noodfondsmiddelen voor clubs...: 

Beslissingen: 

● het Belgium Highline Festival ontvangt een financiële ondersteuning van 500 

€  

● regionaal competitiecircuit opstarten/uitbouwen en financieel ondersteunen 

● agendapunt BO 10.5: Noodfondsmiddelen voor clubs 

9.4. Logo en link KBF op homepage websites clubs. 

Op het BO van 15.3 was beslist na te gaan in hoeverre clubs het KBF-logo en een 

link naar de KBF-website publiceren op de homepage van hun website.  



Beslissingen: 

● onder de aandacht brengen op de RvCA van 19.5.2021  

● de clubs een standaardtekst bezorgen met logo en link KBF  

● onder de aandacht brengen in de Nieuwsbrief clubbestuurders juni 2021  

9.5. Jaaractieplannen. 

De feedback van de bestuurders op de Jaaractieplannen wordt kort overlopen. 

Bedoeling jaaractieplannen is: 

● het beleidsplan inzichtelijk maken voor het komende jaar met de daarvoor 

benodigde/geraamde middelen 

● toelichten jaaractieplannen aan het BO door betrokken medewerkers en 

celvoorzitters. Hierdoor kan het BO voeling houden met de celwerking maar 

ook signalen meegeven voor het komende kalenderjaar 

● op basis van die besprekingen als BO vorm geven aan de begroting (stellen 

prioriteiten bij het inzetten van beschikbare middelen zonder een kaasschaaf-

aanpak te implementeren). Het BO zal genomen beslissingen i.k.v. de 

jaaractieplannen motiveren. 

 

Tevens wordt van gedachten gewisseld over de oprichting van een cel Hutten voor 

een meer beleidsmatige aanpak van de huttenwerking en gekoppeld aan een 

investeringsplan.  

Beslissingen: 

● bespreking feedback BO op het STO  

● timing jaaractieplannen bezorgen aan de verschillende cellen  

● planning celvergaderingen in overeenstemming brengen met de data van BO-

bijeenkomsten (om dialoog mogelijk te maken)    

● voorstel samenstelling cel Hutten  

9.6. Indoorklimmen. 

Om de belangen van de Belgische klimzalen te behartigen richten enkele 

klimzaaleigenaars de beroepsvereniging BFIC (Belgium Federation Indoor Climbing) 

op. Een document met toelichting van oprichting en doelstellingen, werd bezorgd aan 

de leden van het BO. 

De initiatiefnemers hebben niet de bedoeling de individuele klimmers te benaderen  

(bv. aanbieden van een verzekering voor indoorklimmen) en willen jaarlijks op 

structuele basis samenzitten met KBF en CAB. Dit ligt in lijn met de eerdere keuzes 

van KBF en het overleg dat reeds informeel opgezet werd i.k.v. het protocol. 

 

Binnen het bestuursorgaan wordt daarop van gedachten gewisseld over wat een 

samenwerking met het BFIC zou kunnen inhouden.  

Beslissing: 

● samenwerking met BFIC agenderen op de RvCA 19.5.2021 



9.7. Klachten clubs. 

Er bestaat geen procedure voor het efficiënt behandelen van klachten van clubs. 

De bestuurders wisselen van gedachten over de meest efficiënte manier van werken. 

Zo zou een klacht kunnen geregistreerd worden op de KBF-website met hieraan 

verbonden een engagement tot het behandelen ervan. Op de Algemene Vergadering 

zou vervolgens gerapporteerd worden over de ingediende klachten en de opvolging 

ervan. Op basis hiervan zou een FAQ kunnen uitgewerkt worden en gepubliceerd op 

de KBF-website. 

Beslissing: 

● uitwerken voorstel voor behandelen klachten van clubs  

10. Übungsleiter Toerskiën. 

De bestuurders ontvingen een rapport over Übungsleiter Toerskiën. Hierin komen volgende 

zaken aan bod: 

● de bevoegdheden Übungsleiter en toepassing ervan binnen AÖ en KBF 

● de conclusies van experten (o.l.v. de voorzitter cel Winter en de betrokken 

sporttechnische medewerker) omtrent bevoegdheden en toepassing binnen de 

discipline toerskiën 

De conclusies van de experten houden in: 

1. Kandidaten voor stageleider skitouren worden doorverwezen naar de 3 buitenlandse 

opleidingen op instructor-niveau (DAV-SAC-BSPA). De AÖ-opleiding Übungsleiter 

Toerskiën wordt niet gepromoot noch aanvaard als erkend opleidingsniveau vanuit 

KBF om zelfstandig opleidingsstages te kunnen/mogen geven. 

2. Voor de huidige sportkaders met aanvullend diploma Übungsleiter Toerskiën, geldt 

dat ze voor een overgangsperiode van 3 ACTIEVE WINTERS (ingaande vanaf 2022 

en desnoods verlengd in specifieke gevallen zoals langdurige ziekte, annulaties, 

pandemie enz) mee kunnen om stages te begeleiden zoals omschreven onder 3. 

3. Übungsleiter Toerskiën kan tijdens de overgangsfase énkel onder begeleiding van 

een hoger gediplomeerde een stage toerskiën of freeriden begeleiden. Beperkingen 

zijn: 

○ stage moet niveau beginners zijn 

○ enkel op niet-vergletsjerd terrein 

○ de tochten moeten vertrekken vanuit een vaste uitvalsbasis, tenzij 

begeleiding door UIAGM berggids (die andere afweging kan maken) 

○ de ‘hoofdbegeleider’ is een erkend sportkader winter (niveau Instructor) of 

UIAGM berggids 

○ max. 5 deelnemers + 1 ÜL + 1 instructor/berggids 

○ Lus Vandenbossche kan in de toekomst nog steeds als Übungsleiter  toerski-

stages begeleiden binnen het senioren-publiek en onder leiding van een 

UIAGM-erkende berggids (zoals ze momenteel doet). Dit wordt bekeken als 

een “uitdoofscenario”. 

○ Kurt Piot kan in de toekomst nog steeds als Übungsleiter autonoom toerski-

stages begeleiden binnen het “licht en snel”-gebeuren, met focus op 

mogelijke deelname aan toerski-wedstrijden en/of -competitie(s). 



Beslissing: 

● de conclusies worden bevestigd 

11. CMBel - kwartaalopvolging kostenevolutie. 

In een uitgebreid rapport wordt een overzicht gegeven van de CMBel-kostenevolutie in het 

eerste kwartaal van 2021.  

12. Varia. 

12.1. Opleidingsbrochure digitaal. 

Over de Opleidingsbrochures werd een denkoefening gestart om: 

● de brochure te digitaliseren 

● het vrijgekomen budget te gebruiken om op een andere manier in contact te 

komen met de (potentiële) leden. Bv. disciplinegerichte folders met een QR-

code die verwijst naar het opleidingsaanbod op de KBF-website 

Bedoeling zou zijn hiermee van start te gaan vanaf het seizoen 2022-2023. De leden 

van het BO worden tijdig gerapporteerd over de bevindingen.  

12.2. Vervanging federatie-API en ombudspersoon. 

Dominique Van Eycken is de federatie-API binnen KBF. Het wordt wenselijk geacht 

nog een 2de persoon aan te stellen. 

De huidige ombudspersoon beëindigt zijn KBF-lidmaatschap. 

Beslissing: 

● een voorgestelde kandidaat polsen naar interesse 

 

 
Volgende bijeenkomst: maandag 10 mei om 19:00 u. via Google Meet 


