
1 

Notulen KBF-bestuursorgaan 

10.5.2021. 
 

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Meet). 

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Jan Cools, Hans Kok, Paul Leysen, Paul 

Verzele, Bruno Vermeeren, (notulen) 

Verontschuldigd: Bart Vercruyssen, Herman De Kegel, Sam De Smet 

Afwezig: Tina Bollekens 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen bijeenkomst Bestuursorgaan 19.4.2021 

2. Rapportering Ledenbestand 

3. Voorbereiding RvCA 

4. Gesprekken KBF-VTS 

5. Beleidsdag KBF 

6. Skyrunning 

7. Lopende dossiers 

7.1. Noodfonds 

7.2. Ombudspersoon 

8. CMBel 

9. Planning overleg NKBV 

10. Varia 

10.1. BFIC 

10.2. Testevent 

1. Goedkeuring notulen bijeenkomst Bestuursorgaan 

19.4.2021. 

De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen 

2. Rapportering ledenbestand. 

Er wordt van gedachten gewisseld over manieren om mensen te overtuigen 

(opnieuw) lid te worden. 

4000 leden die hun lidmaatschap nog niet hernieuwden, hebben een brief 

ontvangen. De aanmeldingen komen nu volop binnen. Een plan voor een 

zomercampagne om nieuwe leden te werven, ligt klaar.   

 

Beslissing: 

● Zomercampagne lanceren zodra de coronamaatregelen voldoende 

versoepeld zijn 
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3. Voorbereiding RvCA. 

De agenda voor de RvCA wordt besproken. 

 

Beslissing: 

● Het voorstel over het lidgeld 2022 zal ingeleid worden door de voorzitter. De 

teamlead geeft de technische toelichting. De penningmeester zal de 

vragenronde modereren. 

● Er komt een duidelijke call to action richting clubs 

● Het BO zal de uitnodiging voor de RvCA ook ontvangen 

4. Gesprekken KBF-VTS 

De historiek van de problematiek wordt kort geschetst.  

Op 3 mei vond er een informatievergadering plaats met de docenten van de 

Bergsportschool. Naar verluidt werd de indruk gewekt tijdens de presentatie dat een 

beslissing over de terugkeer naar VTS al genomen was, terwijl dat helemaal niet de 

bedoeling was. Er wordt benadrukt dat de onderzoeksfase nog loopt en dat er geen 

beslissing genomen kan worden vooraleer de resultaten bekend zijn.  

Niet iedereen is het eens met de keuze om de verslaggeving over deze 

informatievergadering beknopt te houden en de discussie niet meer in detail weer te 

geven.  

 

Beslissing: 

● In de verdere planning ook de communicatiemomenten opnemen  

● Intern de oefening opstarten om te kijken of IAC ingepast zou kunnen worden 

in het stramien van VTS 

● Een nieuw gesprek plannen met VTS om de conclusies van het intern overleg 

binnen KBF voor te leggen en de mogelijke verdere stappen te bespreken. 

Hierbij een of twee kritische waarnemers uitnodigen 

5. Beleidsdag KBF 

Een voorstel voor de organisatie van een beleidsweekend wordt gepresenteerd. 

Tijdens de bespreking komen volgende punten aan bod: 

● Liever een avond en een dag (bv. van vrijdagavond tot zaterdagavond) dan 

een weekend 

● Belangrijk dat er tijd voorzien wordt voor teambuilding en uitwisseling tussen 

bestuur en personeel, zeker met de nieuwe medewerkers 

● Misschien beter een locatie dichterbij zoeken, zodat er minder tijd verloren 

wordt met verplaatsing 

● Voldoende tijd voorzien voor ontspanning 

● Misschien een datum zoeken in de vroege herfst 

 

 Beslissing: 

● Het voorstel herwerken op basis van de input van de vergadering 
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6. Skyrunning 

CMBel neemt op het BO van 17 mei een beslissing over toetreding tot ISF. 

 

Een voorstel voor de opstart van een werking rond skyrunning wordt gepresenteerd. 

De vraag ligt voor om het mandaat te krijgen om dit idee verder uit te werken als een 

concreter voorstel aan het BO alvorens de discipline op te richten binnen KBF. 

In de discussie komen volgende elementen aan bod: 

● Het gebruik van stijgijzers (grödels) 

● Zou de werking eerder wedstrijdgericht of opleidingsgericht zijn? 

● Komt er een aparte club voor skyrunning of wordt dit onderdeel van de 

werking van bestaande clubs?  

● De vergelijking wordt gemaakt met canyoning (geïnteresseerden in eenzelfde 

club, creëert dynamiek) en ski mountaineering (geïnteresseerden verspreid 

over verschillende clubs, geen dynamiek) 

● Het is belangrijk om mensen met een gedeelde interesse samen te brengen, 

of dat nu binnen één club is dan wel over clubs heen 

● Misschien is er ook interesse voor een soort stages bij sporters die minder 

wedstrijdgericht zijn? 

● Vanuit KBF zouden we (onderdelen van) een basisopleiding kunnen voorzien, 

met elementen als oriëntering, weerkunde … 

● Inzetten op skyrunning zou ons nieuwe leden kunnen opleveren, al is het niet 

duidelijk in hoeverre skyrunners nu al lid zijn van KBF 

● Contact hierover met de atletiekfederatie is wenselijk, om 

samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken 

● Op het secretariaat is momenteel geen kennis over skyrunning aanwezig 

● Misschien zijn er mogelijkheden om hierrond samen te werken met CAB 

 

 Beslissing: 

● De beslissing van CMBel afwachten 

● De ideeën pitchen bij een groep skyrunners 

● Hierover terugkoppelen naar het BO 

● Regelmatig terugkoppelen naar het sporttechnische team 

7. Lopende dossiers. 

7.1. Noodfonds 

Een stand van zaken over de besteding van middelen uit het noodfonds wordt 

gepresenteerd. Er is nog veel budget van het noodfonds beschikbaar omdat er 

momenteel geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden. 

Beslissing: 

● Op de RvCA nog eens toelichting geven aan de clubs over de mogelijkheden  

7.2. Ombudspersoon 

 De nieuwe ombudspersoon heeft zijn taak aangevat. 
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8. CMBel. 

Op de BO CMBel werd beslist van een kleine werkgroep samen te stellen van maximum 6 

personen (3  personen van CAB en 3 personen van KBF) om de statuten te herwerken. Ze 

moeten o.a. aangepast worden aan de nieuwe wetgeving. Er werd ook geopperd van zeker 

volgende personen, indien ze akkoord zijn, in deze werkgroep op te nemen, aangezien ze bij 

de eerste opstelling van de statuten aanwezig waren en over een grote competentie 

daaromtrent beschikken. Voor CAB: is dat Marianne Coupatez en voor KBF Frank Stevens. 

Omdat CMBel een belangrijke rol speelt in de samenwerking tussen KBF en CAB op het 

terrein, is het belangrijk dat ook het secretariaat betrokken wordt. 

Beslissing: 

● De KBF vaardigt Frank Stevens, Yanick Bos en Paul Verzele af als 

vertegenwoordigers in de werkgroep en meldt dit aan CMBel  

● De werkgroep koppelt regelmatig terug naar het secretariaat  

9. Planning overleg NKBV. 

Het is traditie om jaarlijks een lunchoverleg in te plannen met NKBV, afwisselend in 

Nederland en Vlaanderen. In 2021 nodigt KBF uit. Als mogelijke agendapunten 

worden genoemd: 

● skyrunning 

● uitwisselen van content 

● rotsreservaties 

● veiligheid en analyse van ongevallen 

In functie van de agenda wordt een delegatie samengesteld van allicht twee 

bestuurders en twee personeelsleden. 

 

 Beslissing: 

● KBF neemt contact met NKBV over plaats en datum voor een overleg en over 

mogelijke agendapunten  

10. Varia 

10.1. BFIC 

De vereniging is in oprichting 

10.2. Testevent 

In overleg met het kabinet worden er testevents gepland voor indoorsporten. 

Betrokken zijn de fitnesssector, de klim- en bergsport en basketbal. De 

onderzoeksvragen worden bepaald door wetenschappers en zullen focussen 

op luchtkwaliteit en ventilatie. De bedoeling is om een stappenplan rond 

ventilatie te valideren. Voor de klimsport mocht één locatie voorgesteld 

worden. BVKB heeft medewerking toegezegd om het event op zondag 6 juni 

te organiseren in Klimax. De zaal werd gekozen omdat daar een gescheiden 

boulder- en leadzaal aanwezig zijn, zodat de resultaten zo breed mogelijk 
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inzetbaar zijn. Het kabinet zou het voorstel op maandag 10 mei overgemaakt 

hebben aan het coronasecretariaat. 

10.3. Fun Adventure 

Het BO heeft antwoorden ontvangen op de vragen die voorgelegd werden 

aan kandidaat-toegetreden lid Fun Adventure. De antwoorden zijn niet 

helemaal duidelijk. Er wordt voorgesteld om een gesprek te organiseren met 

het kandidaat-lid. 

Vragen die nog opduiken: 

● kent FA de statutaire verplichtingen (tuchtreglement)? 

● neemt FA een actieve rol op binnen rotsbeheer? 

● wordt FA actief in cel rotsklimmen (opleidingen)? 

● kunnen andere mensen lid worden van de club? 

● kunnen zij nieuwe leden aanbrengen voor KBF? 

 

Beslissing: 

● Fun Adventure uitnodigen voor een gesprek van maximaal een half 

uur op de volgende vergadering van het BO (14 juni) 

10.4. Rotsen 

Er werd gemeld dat er op meerdere relais van het massief 'Ecole' op de 

Paradou maillons rapides werden aangetroffen die losgedraaid waren. Het 

BO vindt het onaanvaardbaar dat individuen of groepen op eigen houtje 

wijzigingen aanbrengen aan collectieve beschermingsmiddelen.  

Beslissing: 

● De clubbesturen erop wijzen dat het verboden is om dergelijke 

ingrepen uit te voeren  

● Uitzoeken welke groep(en) hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen 

zijn  

10.5. Open brief VSF  

Samen met 57 andere sportfederaties ondertekende de KBF een open brief 

over de relance voor de sportsector. Er wordt gepleit voor het veilig hernemen 

van outdooractiviteiten, het opnieuw toelaten van wedstrijden en een duidelijk 

perspectief voor indoorsporten. Er werd campagne gevoerd op sociale media 

onder de hashtag #sportnietopdereservebank. De brief werd opgepikt door de 

media. Meer informatie op de website van KBF. 

 

 

 

 

 
Volgende bijeenkomst: maandag 14 juni om 19:00 u. via Google Meet 

https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/zet-sport-niet-langer-op-de-reservebank
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