
 

 

Topsportcommissie 

Huishoudelijke regelement 

 

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de topsportcommissie heeft als doel de interne 
functionering van de Topsportcommissie te regelen als intern orgaan van de Klim-en 
Bergsportfederatie vzw. Elke bepaling die in strijd is met de KBF-statuten of met de Belgische 
wetgeving zal als nietig worden beschouwd. 
 
Artikel 2. De Topsportcommissie is het orgaan dat instaat voor de uitwerking en uitvoering 
van het topsportbeleid van de KBF. 

Leden van de Topsportcommissie 

Artikel 4.a De topsportcommissie is samengesteld uit volgende leden met stemrecht: 

 Technisch Directeur Topsport (Voorzitter) 

 Vertegenwoordiger van de raad van bestuur van KBF 

 Vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen 

 Vertegenwoordiger van de topsporttrainers 

 Vertegenwoordiger van de topsporters 

 Vertegenwoordiger van de omkadering van de topsporters 

De leden van de topsportcommissie worden benoemd door KBF voor de loop van het 
werkingsjaar. Elke vertegenwoordiger wordt voorgedragen door de Technisch Directeur 
Topsport of door de vertegenwoordiger van de raad van bestuur van KBF en moet door de 
raad van bestuur van KBF worden goedgekeurd. De benoemingen zijn hernieuwbaar. 

Artikel 4.a De topsportcommissie wordt aangevuld met volgende leden zonder stemrecht: 

 Alle officieel aangestelde topsportbegeleiders 

 Eventuele genodigden voorgedragen in overleg met de TDT 

Werking 

Artikel 5. De mandaten van leden worden onbezoldigd of binnen de officiële functie van het 
lid uitgeoefend. 

Artikel 6. De locatie alsook de agenda van de vergaderingen wordt vastgelegd door de 
Technisch Directeur Topsport. Leden kunnen agendapunten voordragen aan de TDT. 

Artikel 7. De uitnodigingen van de vergaderingen alsook de dagorde worden minimaal 10 
dagen voor de datum van de vergadering aan de leden en eventuele genodigden bezorgd.  

Artikel 8. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld en zo snel als mogelijk verstuurd 
naar elk lid van de topsportcommissie alsook naar de raad van bestuur. Dit bevat de 
verschillende acties aanbevolen door de topsportcommissie. 

 



 

 

Taken en bevoegdheden 

Artikel 9. De topsportcommissie heeft als bevoegdheid inzake Topsport : 

 Beschikken over een topsportvisie op basis van een sporttak- of discipline specifieke 

ontwikkelingslijn topsport van talentdetectie tot elitesport. 

 Voeren van een talentdetectiebeleid en het beschikken over jonge topsporttalenten 

 Beschikken over kwalitatief hoogstaande training technische omkadering en het 

voeren van een sporttak specifiek beleid met betrekking tot de basisvorming en de 

permanenten vorming van topsporttrainers 

 Beschikken over een kwalitatief hoogstaand talentontwikkelingsprogramma, 

afgestemd op de ontwikkelingslijn topsport 

 Inzetten van de topsportwerking en topsportresultaten als middel om de 

breedtesport te versterken inzake sportparticipatie, kwaliteit van het sportaanbod, 

sportkaderopleiding en inzake de verhoging van de visibiliteit en uitstraling van KBF 

en Vlaanderen. 

 Behalen van topsportresultaten in de meest recente olympiade tot en met de 

olympische zomerspelen door de atleten zo goed mogelijk te faciliteren 

Artikel 10. De topsportcommissie heeft als taken inzake Topsport : 

 Opstellen van een topsportstructuur  

 Opstellen, uitvoeren en opvolgen beleidsplan topsport, inclusief budget 

 Organisatie van de talentdetectie en -ontwikkeling, alsook de bepaling van de 

statuten van de atleten 

 Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden, van geregistreerde 

topsporters of topsporttalenten 

 Bijhouden van nominatieve lijsten van de topsporters en topsporttalenten die 

voorgedragen zijn door de selectiecommissie 

 Opstellen ontwikkelingsprogramma’s (topsportprogramma waarvan de finaliteit na 

de olympiade ligt waarop het beleidsplan van toepassing is) en bepalen van de 

jaarlijkse doelstellingen 

 Opstellen van prestatieprogramma’s (topsportprogramma waarvan de finaliteit in de 

Olympiade ligt waarop het beleidsplan van toepassing is) en bepalen van de jaarlijkse 

doelstellingen 

 Evalueren topsportwerking en resultaten van de voorbije olympiade 

  



 

 

Selectiecommissie 

Huishoudelijke regelement 

 

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de selectiecommissie heeft als doel de interne 
functionering van de selectiecommissie te regelen als intern orgaan van de Klim-en 
Bergsportfederatie vzw. Elke bepaling die in strijd is met de KBF-statuten of met de Belgische 
wetgeving zal als nietig worden beschouwd. 
 
Artikel 2. De selectiecommissie is het orgaan dat instaat voor de selectie van de topsporters 
en topsporttalenten. 

Leden van de selectiecommissie 

Artikel 4. De selectiecommissie is samengesteld uit volgende leden : 

 Technisch Directeur Topsport (Voorzitter) 

 Vertegenwoordiger van de raad van bestuur van KBF 

 Vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen 

 Vertegenwoordiger van de topsporttrainers 

 Vertegenwoordiger van de juryleden 

 Vertegenwoordiger van elke club waarvan een atleet in aanmerking komt voor 
selectie 

De leden van de selectiecommissie worden benoemd door KBF voor de loop van het 
werkingsjaar. Elke vertegenwoordiger wordt voorgedragen door de Technisch Directeur 
Topsport of door de vertegenwoordiger van de raad van bestuur van KBF en moet door de 
raad van bestuur van KBF worden goedgekeurd, met uitzondering van de 
clubvertegenwoordiger. De benoemingen zijn hernieuwbaar. 

Werking 

Artikel 5. De mandaten van leden worden onbezoldigd of binnen de officiële functie van het 
lid uitgeoefend. 

Artikel 6. De locatie van de vergaderingen wordt vastgelegd door de Technisch Directeur 
Topsport. 

Artikel 7. De selectievergadering moet gebeuren in de week na de laatste wedstrijd van het 
competitieseizoen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Youth en Senior enerzijds 
en Boulder, Lead en Speed anderzijds. Voor elke competitie dient een aparte 
selectievergadering gehouden te worden, hoewel deze ook samen mogen plaatsvinden 
indien aan bovenstaande criteria voldaan wordt. 

Artikel 8. De uitnodigingen van de vergaderingen worden minimaal 10 dagen voor de datum 
van de vergadering aan de leden en eventuele genodigden bezorgd. Van zodra de definitieve 
eind ranking bekend is, wordt deze aan alle leden en genodigden bezorgd, voorafgaand de 
selectievergadering 



 

 

Artikel 9. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld en zo snel als mogelijk verstuurd 
naar elk lid van de selectiecommissie alsook naar de raad van bestuur en de 
topsportcommissie. Dit bevat de selectie aanbevolen door de selectiecommissie. 

Opdrachten 

Artikel 10. De selectiecommissie heeft als taken inzake Topsport : 

 Het selecteren van de atleten voor internationale wedstrijden volgens de 

selectiecriteria opgesteld door de nationale koepel CMBel. 


