
Notulen Bestuursorgaan KBF 

14.6.2021. 
 

Deze bijeenkomst verliep digitaal via Google Meet. 

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

Leysen, Jan Cools, Bruno Vermeeren, Ken Luyten (agendapunt 2), Waldo Carlé 

(agendapunt 2), Herman De Kegel (notulen) 

Verontschuldigd: Bart Vercruyssen 

Afwezig: Tina Bollekens 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 10.5.2021 

2. Gesprek met bestuur Fun Adventure 

3. Rapportering ledenbestand 

4. Ledencijfers - stand van zaken 

5. Evaluatie RvCA 

6. Lopende dossiers 

6.1. Lidgeld 2022 - sociaal tarief 

6.2. Beleidsdag 

6.3. Planning KBF-events najaar 2021 

6.4. Gesprekken met VTS 

7. Voorstel tot fusie 

8. CMBel 

9. Varia 

9.1. Nieuwe aanpak Winterbrochure 

9.2. Externe vertegenwoordiging KBF 

9.3. Werklunch NKBV 

9.4. Ledenbeheersysteem 

1. Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 10.5.2021. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Gesprek met bestuur Fun Adventure. 

Op de BO-bijeenkomst van 19.4.2021 werd de aanvraag van Fun Adventure behandeld om 

lid te worden van KBF als toegetreden lid. Er werd toen beslist een afvaardiging van Fun 

Adventure uit te nodigen voor bijkomende informatie. 

Vooreerst verstrekken de afgevaardigden van Fun Adventure meer informatie over hun 

werkzaamheden en doelstellingen. 



Vervolgens worden in een gedachtewisseling met de KBF-bestuurders een aantal items 

behandeld.  

Beslissing: 

● hoewel het BO niet volledig overtuigd werd door het gesprek, wordt Fun Adventure 

aanvaard als toegetreden lid.  

3. Rapportering ledenbestand. 

Met Norriq vonden 5 sessies plaats rond de vereisten waaraan het ledenbestand op 

1/9/2021 zeker moet voldoen. Eerstdaags wordt een voorstel van planning bezorgd om dit 

tijdig te realiseren. Nadien zal een 2de luik ontwikkeld worden met bv. inschrijvingen voor 

opleidingen en activiteiten. 

4. Ledencijfers - stand van zaken. 

Een stand van zaken op vlak van de ledencijfers wordt uitvoerig besproken. Daarbij wordt van 

gedachten gewisseld over een aantal instrumenten om het ledenaantal nog te verhogen. 

Hierbij komen bv. aan bod: 

- het aanschrijven van vroegere leden die hun lidmaatschap nog niet hernieuwden is 

GDPR-gewijs een probleem 

- het betrekken van de clubs door hen aan te sporen de deelnemers van hun 

zomerstages te screenen op lidmaatschap en bij twijfel het KBF-secretariaat te 

betrekken 

- het gebruik van social media ads 

Beslissingen: 

● social media ads activeren 

● clubs aanschrijven 

● een stand van zaken bekijken in de loop van de maand juli  

5. Evaluatie RvCA 19.5.2021. 

Tijdens de nabespreking van de RvCA wordt geconcludeerd dat open en transparante 

communicatie loont. Ook naar de toekomst zal geprobeerd worden de grote lijnen en opties 

van te nemen beslissingen tijdig te communiceren naar de clubs. Op die manier kunnen de 

clubbesturen deze grondig voorbereiden.  

6. Lopende dossiers. 

6.1. Lidgeld - sociaal tarief. 

In tegenstelling tot duurzaamheid, wordt geopperd dat KBF minder actief inzet op 

doelgroepenbeleid. Zo wordt voorgesteld na te denken over een betaalplanning voor 

het lidgeld en de complexiteit van het beheer daaromtrent, te onderzoeken. Sommige 



(potentiële) partners schenken immers bijzondere aandacht aan een breder 

doelgroepenbeleid. 

Beslissingen: 

● diverse instanties (bv. OCMW, VSF…) bevragen naar ervaringen terzake en 

het beheer van dergelijke maatregel  

● debriefing agenderen op BO van 9.8.2021  

6.2. Beleidsdag. 

Het concept van een Beleidsdag in het najaar wordt voorgesteld. Als agendapunten 

wordt gedacht aan: 

● een statusupdate van het beleidsplan 

● werksessies van een aantal groepjes (bestuurders-personeelsleden) rond 

een aantal thema’s 

● zelfevaluatie BO 

● evaluatie lidmaatschappen CMBel van internationale organisaties 

Beslissingen: 

● Beleidsdag 2021 plannen in oktober (na bevraging secretariaat)  

● Beleidsdag 2022 plannen in januari met focus op Beleidsplan 2022 

● nieuwjaarsetentje plannen op Beleidsdag 2022 

6.3. Planning KBF-events najaar 2021. 

De KBF-sportkaderdag staat gepland op 5.12 en zal waarschijnlijk plaatsvinden op 

de locatie van Rising You. Op vlak van thema’s worden de sportcellen bevraagd. 

Beslissingen: 

● de events van het najaar 2021 inventariseren en bezorgen aan leden BO.  

6.4. Gesprekken met VTS. 

Een korte stand van zaken wordt gegeven van de gesprekken van KBF met VTS.  

Na het geplande gesprek met VTS (17/6) zal gerapporteerd worden naar het 

bestuursorgaan KBF en de celvoorzitters. 

7. Voorstel tot fusie. 

Het bestuursorgaan van een kleine erkende unisportfedertatie (ca. 1.500 leden) contacteert 

diverse andere unisportfederaties (waaronder KBF) om gesprekken aan te knopen richting 

fusie. Dit om hun toe te laten meer te kunnen focussen op hun sporttechnische werking. 

In een ruime gedachtewisseling worden verschillende punten pro en contra aangekaart. 

Beslissingen: 

● jaarrekeningen van de betrokken federatie opvragen en bestuderen  

● in algemene termen bespreken met Sport Vlaanderen en nagaan op welke steun een 

modus vivendi/fusie kan rekenen   



8. CMBel. 

8.1. ISF 

CAB heeft eveneens interesse in het toetreden van CMBel tot ISF (International 

Skyrunning Federation) en nodigt KBF en CMBel uit voor een gesprek over de 

verdeling van de bijdrage en de kosten die gelieerd zijn aan de activiteiten waaraan 

wordt deelgenomen. 

Beslissing: 

● datum en locatie zoeken  

8.2. Extra wedstrijdkosten Graz en Perm. 

In Graz en Perm leverden de Belgische atleten mooie prestaties. Echter de verplichte 

coronatesten betekenden voor CMBel een extra uitgave van ca. 2.500 €. Deze dient 

verdeeld over KBF en CAB. 

8.3. Wedstrijd Perm. 

De vliegtuigmaatschappij aanvaardde voor de terugreis niet de CheapTicket-

reservaties en -tickets. Daardoor diende een andere vlucht geboekt wat een 

meerkost van 8.500 € betekende. Ook dit bedrag dient betaalt door KBF en CAB. 

Beslissing: 

● ingebrekestelling opmaken en een juridische procedure onderzoeken 

9. Varia. 

9.1. Winterbrochure - nieuwe aanpak. 

Vanuit het secretariaat en de cel Winter wordt voorgesteld de Winterbrochure 

voortaan als folder toe te voegen aan Monte (i.p.v. er deel van te laten uitmaken) en 

de promotie van de winterstages te ondersteunen d.m.v. extra digitale communicatie. 

De folder zou op die manier bovendien gemakkelijk verspreid kunnen worden op 

relevante plaatsen (bv. bergsportwinkels, partners, enz…). 

Tijdens een gedachtewisseling wordt besloten dat er dient nagedacht binnen de 

contouren van een nuloperatie. Bv door het aanpassen van het aantal pagina’s van 

Monte.   

9.2. Externe vertegenwoordiging KBF. 

De nodige afspraken worden gemaakt voor de externe vertegenwoordiging van KBF 

op volgende events: 

● Belgium Highline Festival 

● European Youth Cup 

● Opening Klimkaffee 



9.3. NKBV. 

Frank, Yanick en Bruno zullen het BO van KBF vertegenwoordigen op een werklunch 

met NKBV. Indien dit opportuun wordt geacht kan een personeelslid eveneens deel 

uit maken van deze delegatie. Datum en locatie zullen worden gezocht.  

Agendapunten kunnen ingediend worden bij de teamlead. 

9.4. Topsport. 

In het licht van het afwijzen van onze aanvraag voor topsportsubsidies, wordt 

momenteel nagedacht over de instroom van klimmers: van recreant tot competitief 

klimmer, met daarbij aandacht voor de detectie en doorstroming van talenten (bv. 

gedetecteerd in het ‘Jeugd in touw’-project of regionale competities) naar topsport. dit 

vanuit een totaalbenadering op het sportklimgebeuren. De elementen van dergelijke 

aanpak zijn er. Op korte termijn wordt hierover een plan gepresenteerd.  

9.5. Via Ferrata. 

Gemeld wordt dat - naar analogie met het Belgian Rebolting team - een afzonderlijke 

groep vrijwilligers zich toelegt op het equiperen van via ferrata’s. Dit gebeurt in 

samenspraak met de sporttechnische medewerker verantwoordelijk voor rotsbeheer. 

Het bestuur is verheugd met dit initiatief en de goede afstemming hierover binnen het 

secretariaatsteam. 

9.6. Kliminfrastructuur. 

Binnen KBF wordt gewerkt aan een actualisering van het eerdere onderzoek rond 

kliminfrastructuur in Vlaanderen. Bedoeling is tegen het einde van de zomer in 

gesprek te gaan met het kabinet Sport en een aantal thema’s aan te kaarten zoals 

topsport en kliminfrastructuur. 

 

 
Volgende bijeenkomst: maandag 9 augustus om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te 

Zwijndrecht 


