
 

Notulen Bestuursorgaan KBF 

13.12.2021. 
 

Deze bijeenkomst verliep digitaal (via Teams) 

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

Leysen, Jan Cools, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen) 

Genodigden: (agendapunt 2) Bart Smets, Koen Hauchecorne, Dominique Van Eyken, 

Robby Tóth, Stefan Huylebroeck, Bart Overlaet, Annelore Orije, Bob De Smet, Debbie 

Sanders, Jo Dotremont, Nick Van Keer 

Verontschuldigd: Paul Verzele (bestuurder) & Brenda De Fré (genodigde) 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen BO 22.11.2021 

2. Jaaractieplannen sportcellen en disciplines 

3. Varia 

3.1. Titulatuur  

3.2. Project 3 Eiken 

3.3. Overleg BFIC 

3.4. Platform carpool 

3.5. CLIMBR - aanvraag toegetreden lid 

3.6. Beleidsdag 8.1.2022 

3.7. Externe vertegenwoordiging KBF 

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 22.11.2021. 

De notulen worden aangepast als volgt: 

4. Dossier Bergwanderführer. 

Beslissingen: 

● Het BO kiest unaniem voor volgend scenario: 

○ bevoegdheden worden geval per geval bekeken en enkel 

behouden indien de betrokkene een recent palmares … 

5. Evaluatie lidmaatschappen CMBel van internationale organisaties. 

Beslissingen: 

● het stemadvies van KBF over beslissingen van het BO CMBel voor elke 

nieuwe aanvraag om als CMBel toe te treden tot een internationale 

organisatie, dient binnen KBF vooraf te worden afgewogen tegen het 

licht wat binnen KBF met die discipline kan/zal worden aangevangen. 

Mits deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd. 
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2. Jaaractieplannen.  

Aan de hand van een pp-presentatie worden de jaaractieplannen 2022 voorgesteld. Dit 

gebeurt door de betrokken medewerkers en celvoorzitters. Hierdoor wordt hen de kans 

geboden in dialoog te gaan met het BO en aan te sturen op beslissingen. Dit als basis voor 

de bespreking begroting 2020 (incl. inzet personeel) en aanpak van de jaarlijkse 

engagementen van het Beleidsplan 2021-2024.  

Volgende werkterreinen en disciplines komen hierbij aan bod: 

● algemene werking 

● sportklimmen 

● canyoning 

● bergbeklimmen  

● bergwandelen 

● winter  

● rotsklimmen  

● via ferrata 

● communicatie 

● skyrunning. 

Per item wordt een overzicht gegeven van de ambities, een terugblik op 2021 en de 

voorgestelde initiatieven voor 2022. (zie de pp-presentatie) 

Daaraan wordt telkens een voorstel van budget gekoppeld. 

Bij elk item wordt uitgebreid van gedachten gewisseld. Een aantal zaken die aan bod kwamen: 

● betrekken van de clubs bij de thesis van een universiteitsstudente rond duurzaamheid 

● het extra budget dat Sport Vlaanderen voorziet voor de uitbouw van het digitaal 

aanbod 

● de noodzaak van een identieke prijssetting voor bijscholingen, events zoals 

Noodoefeningen, Sportkaderdag…. 

● het herwerken van clubstimuli voor sportkaders; de stimuli gebruiken om - op financieel 

vlak - de drempel voor deelname aan sportkaderopleidingen, te verlagen. 

● de kans op extra overheidsmiddelen voor sportklimmen waardoor KBF zelf minder zou 

moeten investeren 

● de noodzaak om “Visibiliteit voor KBF” voor ogen te houden en te budgetteren bij de 

organisatie van evenementen, ook op vlak van communicatie (bv. regionale, en 

(inter)nationale wedstrijden…) 

● de plannen om - samen met CAB - kliminfrastructuur te voorzien specifiek voor 

opleiding van routebouwers 

● het bereiken van de lokale bevolking bij de organisatie van regionale competities 

● focussen op de raakvlakken van Bergwandelen en Bergbeklimmen om een deel van 

de (sportkader)opleidingen gemeenschappelijk te organiseren 

● de publicatie van het nieuwe boek “Bergbeklimmen voor Gevorderden” in A5-formaat 

zijn zodat het kan worden meegenomen in de rugzak (bv. geven van theoretische 

lessen in de hutten bij slecht weer) 

● sporttechnische promotie: het bereiken van een breder publiek om de verschillende 

bergsportdisciplines kenbaar(der) te maken met daaraan gekoppeld de opleidingen 

die KBF-clubs voorzien 
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● de hogere kostprijs voor deelname aan een IAC-opleiding vs eenzelfde gereserveerd 

bedrag binnen de clubstimuli 

● het beschikbaar stellen van sporttechnische informatie voor niet-leden 

● de bereidwilligheid van onze partners om te helpen bij het voorzien van een extra 

attentie voor een aantal groepen vrijwilligers: begeleiders en lesgevers van de 

Bergsportschoolopleidingen, de wirten, redactie-medewerkers, enz … 

● de tevredenheid bij de stagebegeleiders over de verkorte vorm van de winterbrochure 

● de noodzaak werk te maken van het aantrekken en opleiden nieuwe sportkaders voor 

de winteropleidingen 

● het al dan niet toevoegen van onderwerpen zoals winter-weerkunde en winter-

oriëntatie bij de winteropleidingen  

● het ondersteunen van de kaderopleiding toerskiën via clubstimuli 

● enkele suggesties voor aanpak van de eerder lage opkomst voor de bijscholingen 

rotsklimmen 

● het al dan niet oprichten van een sportcel Via Ferrata 

● het afsluiten van raamcontracten om grotere kosten voor massiefbeheer maximaal te 

drukken en/of het rechtstreeks aankopen/huren bij fabrikanten 

● de publicatie van topo’s (zowel digitaal als onder boekvorm) genereren inkomsten met 

hoge winstmarges 

● de gedachtenwisseling over deelname aan (een) beurs/beurzen 

● het voorzien van een budget “Merkbeleid” vanaf 2023 

● waar mogelijk i.s.m. de wirten events (ook samen met CAB) plannen om de KBF-

hutten te betrekken en het idee daartoe lanceren op een RvCA 

3. Varia. 

3.1. Titulatuur. 

Op de Beleidsdag werd o.a. vastgesteld dat de titel “Teamlead” wenkbrauwen doet 

fronsen bij (potentiële) partners. Binnen de Vlaamse sportwereld is dit een ongewone 

benaming. 

Beslissing:  

● Titel “teamlead” vervangen door “Algemeen Directeur”. 

3.2. Project 3 Eiken. 

I.v.m. het project 3 Eiken (zie notulen BO KBF 22.11.2021 - agendapunt 10) 

informeerde VSF expliciet naar het bedrag dat KBF ter beschikking kan/wil stellen voor 

dit project. 

Beslissing: 

● een bedrag communiceren naar VSF maar expliciet koppelen aan de KBF-

randvoorwaarden (aanwezigheid van klim- en andere sportinfrastructuur, 

bereikbaarheid…)  

● in de loop van 2022 de waarde van het secretariaat laten schatten 
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3.3. Overleg BFIC. 

In aankoop van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een rapport van het recente 

overleg met BFIC. 

In de rand wordt van gedachten gewisseld op welke manier het KBF-lidmaatschap 

aantrekkelijker kan worden gemaakt voor recreatieve sportklimmers. Het gevoel 

bestaat dat AÖ op dat vlak wellicht ook een inspanning wil doen. 

3.4. Platform carpool. 

Elements (distributeur van buitensportmerken) wil - samen met CAB - een carpool-

platform opzetten en bezorgde KBF een offerte.  

Beslissing: 

● KBF wil hierop intekenen gekoppeld aan volgende voorwaarden: 

○ limiteren tot een maximum jaarlijkse kost 

○ een evaluatie na twee jaar in hoeverre hierop ingetekend wordt door de 

leden 

○ een duidelijke, uitnodigende naam 

3.5. CLIMBR - aanvraag toegetreden lid. 

vzw CLIMBR diende een aanvraag in als toegetreden lid. 

Beslissing: 

● uitnodigen voor een gesprek op de volgende BO-bijeenkomst 

3.6. Beleidsdag 8.1.2022. 

Beslissingen: 

● de Beleidsdag - gepland op zaterdag 8.1.2022 - wordt geannuleerd in het kader 

van de coronamaatregelen en vervangen door een digitale bijeenkomst van het 

BO op maandag 10.1.2022   

● afhankelijk van de pandemie de Beleidsdag herplannen in de periode februari-

april 2022   

3.7. Externe vertegenwoordiging KBF. 

Op het event n.a.v. International Mountain Day was KBF niet vertegenwoordigd. 

Beslissing: 

●  inventariseren van de events in 2022 waarop aanwezigheid van KBF 

gewenst is 

 
Volgende bijeenkomst: 

● maandag 10 januari om 19:00 u. -  digitaal 


