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Planning 2020
KLIMMEN. BERGEN. FUN.



/ Beleidsplan KBF
Stand van zaken 2019
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▲Rondvraag en bezoeken clubs extra initiatieven goed
bestuur

▲Evaluatie bestuurdersprofielen juiste verwachtingen
▲Zelfevaluatie RvB en gericht zoekertje i.f.v. ontbrekende

competenties > juiste bestuursleden aantrekken
▲Huishoudelijk reglement - bundeling alle docs en 

procedures goed bestuur (ter goedkeuring op RvCA
13/11/2020 ???)

▲Statuten aanpassen aan wetgeving (ter goedkeuring op 
RvCA 13/11/2020 ???)

/ Acties goed bestuur 2018



▲Functioneringsgesprekken coördinatoren door bestuur
▲Beleidplan 2021-2024

FOCUS: optimaal betrekken van clubs
▲Doorsturen docs AV afstemmen op vergaderkalender clubs

FOCUS: voldoende tijd voor interne afstemming
▲Financieel comité: samengekomen voor AV en adviseren 

aan AV 
FOCUS: transparantie en kwaliteit verhogen

▲vHR-beleid: uitwerken

/Acties goed bestuur 2018
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/ Opleidingen & stages



/ KBF in cijfers - Bergwandelen 

▲ Instructor Mountain Walking & Trekking: 
4 nieuw gediplomeerden

▲ 20 stages en begeleide tochten georganiseerd door 
de clubs: 176 deelnemers

▲ cursus zelfstandig bergwandelen: 
95 deelnemers

▲ Jaarfocus: bijscholing sportkaders / promotie 



/Bergwandelen: 
promotie

Campagne in outdoorwinkels en 
Decathlon: 
opening van het bergwandelseizoen met 
folderstand en brochure 
“Hoe kies je een nieuwe rugzak”



/ KBF in cijfers - Bergbeklimmen 

▲ Instructor Alpine Climbing (IAC): 1 deelnemer stopte 
tijdens etappe 1 (persoonlijke redenen), de 4 anderen 
waren geslaagd voor etappe 1-2-3, 2 dlnrs moeten 
nog etappe 4 afleggen/EHBO-diploma behalen

▲ Aantal georganiseerde clubstages (aantal dlnrs):
▲ kennismaking 1 (9)
▲ beginners 14 (118)
▲ ervaring 4 (27)
▲ gevorderden 2 (5)
▲ verfijning: 0
▲ specifiek Via Ferrata: 1 (3)
▲ work and climb: 1 (4)



/ KBF in cijfers - Bergbeklimmen 

► Herwerking KVB 3-
cursusboek opgestart en 
gedeeltelijk uitgewerkt

► opleiding instructeur B 
Rotsklimmen volledig 
herwerkt (herstart 2020)



/ KBF in cijfers - Sportklimmen 

Competities

▲ 11 nationale wedstrijden met +- 100 
deelnemers per wedstrijd. (4 in vlaamse zalen)

▲ 12 regionale wedstrijden (8 in 2018)

▲ Start hervorming nationaal competitiecircuit

Aantal gediplomeerden:

▲ Instructeur B Sportklimmen: 12

▲ Initiator Sportklimmen: 18

▲ Start Trainer B Sportklimmen: 4 deelnemers



/ KBF in cijfers - Winterbergsport

▲ Instructor Winter Mountain Walking & 
Snowshoeing: 0 nieuw gediplomeerden

▲ 23 stages en begeleide tochten georganiseerd 
door de clubs



/ KBF in cijfers - Canyoning

▲ Treffens en stages Canyonteam Vlaanderen, X-
Academy en BCT

▲ Initiatorcursus herwerkt en gestart met 6 deelnemers   

▲ Alle sportkaderopleidingen in canyoning worden 
vanaf 01/01/2019 ondergebracht in 1 
opleidingsstructuur binnen VTS (nu enkel initiator 
canyoning). Het BACP-traject (CAG + CG) houdt op 
te bestaan en kantelt in in de VTS-opleiding



/ KBF in cijfers - Rotsbeheer

▲ Opening Flône: 11 mei 2019
▲ Opstart werken in Burnot
▲ Werven in Maizeret, Spontin, Olloy en Burnot
▲ Betalende klimtoelatingen: 8254 (tov 3049 in 2010)
▲ Opstart samenwerking topo-app
▲ Vergunning bekomen Profondeville

BRT-Teams: 

▲ BANT
▲ BPA
▲ BVLB
▲ Classic

▲ DBPA
▲ MC
▲ WBV
▲ WCL

▲ ALPIGO
▲ HUN
▲ BLEAU
▲ NKBV !!



/ Vragen rond 
sporttechnisch luik 
beleidsplan?
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/ Communicatie in cijfers

Website 
● 12.633 unieke bezoekers
● 22.549 sessies 
● 91.361 paginaweergaven

Newsletter
● 6.286 ontvangers 
● 47% leest de nieuwsbrief vaak 

Magazine 
● 5 uitgaven
● 34.750 exemplaren
● +2 redacteurs



Facebook: pagina
● 4.810 volgers 
● Gemiddeld bereik per bericht: 2.193
● Totale bereik in 2019: 166.679
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/ Social media

Facebook: groep
● 4.827 leden 
● Totale aantal berichten: 553 + 7.460 reacties  

Instagram
● 1.154 volgers



/ Social media: campagnes

Start van het zomerseizoen
● Bereikte personen: 20.384
● Aanvullend op actie i.s.m. 

outdoorwinkels  



/ Social media: campagnes

Start van het zomerseizoen
● Bereikte personen: 20.384 
● Aanvullend op actie i.s.m. 

outdoorwinkels 

Mount Expo 2020
● Bereikte personen: 40.162 



/ Nieuwe publicaties

Topo FlôneStart to via ferrata: 
inspiratie en technieken



/ Nieuwe publicaties

Vernieuwde 
opleidingsbrochurePromotiefolder 

hutten

Hoe kies je een 
rugzak?



/ Evenementen

Open rotsbeheerdagen
● 30 maart ‘19 in Maizeret 
● 30 november ‘19 in Pont 

à Lesse
● +- 70 aanwezigen 



/ Evenementen

Opening nieuw massief
● 11 mei ‘19 in Flône
● +- 80 genodigden



/ Evenementen

12 uur van Durnal
● 14 september ‘19
● Deelnemers: 27 duo’s 
● Snelste tijd: 8u 59min 



/ Evenementen

KBF-Kaderdag
● 13 oktober ‘19
● Deelnemers: 70 
● Workshops: 20



/ Evenementen

Opening Vennhütte
● 19 oktober 
● +- 80 genodigden



/ Evenementen

Mount Expo 2020
● 15 - 16 februari ‘20  
● 16.605 bezoekers, 

waarvan 1.116 KBF-
leden



/ Samenwerkingen

● Far Out Magazine: 2 x advertorial 
● Camfil Belgium: stofmeting BK 
● Zwitserland Toerisme: advertentieovereenkomst 
● Advertentie in Fokus zomer, bijlage Nieuwsblad
● Samenwerking Decathlon: folderstands 
● Samenwerking E.O.F.T.



/ In de media



/ Subsidies voor clubs



/ KBF IN CIJFERS -
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/ KBF IN CIJFERS -
SUBSIDIES VOOR CLUBS



/ Verzekering



Algemeen

▲ Aantal dossiers in 2019: 213 (zie verder per discipline)
▲ Helicopter reddingen: 2014 = 20

2015 = 12
2016 = 38
2017 = 23
2018 = 24

2019 = 35
De stijgende tendens van helicopter reddingen zet zich 
(opnieuw) door.
(zie uitschieter 2016)
Deze tendens wordt bevestigd ook door AÖ, DAV en SAC

▲ Er waren geen dodelijke slachtoffer(s) in 2019

/ Verzekering



Aantal per discipline

Slakline: 1
IJsklimmen: 1
Via ferrata: 1
Lopen: 1
Snowboarden: 1
Langlauf: 1
Trekking: 1
Trekking winter: 2
Trail Running: 2
Ski Indoor: 2
Toerski: 4
Wandelen: 5
Boulderen outdoor: 6
Canyoning: 10
Mountainbiken: 12
Bergbeklimmen: 15
Boulderen indoor: 22
Bergwandelen: 23
Sportklimmen: 30
Ski:

32
Rotsklimmen: 37

Aantal in percentage

Jaar Leden Dossiers %

2009 9477 127 1,34

2010 8982 166 1,85

2011 9083 146 1,61

2012 8653 118 1,36

2013 8874 158 1,78

2014 9449 162 1,71

2015 10026 176 1,76

2016 10845 188 1,73

2017 191 191 1,67

2018 12353 218 1,76

2019 12957 212 1,64

Gemiddelde vd laatste 11 jaar = 1.66 



/ Hutteninfo
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/ KBF-hutten - Chaveehut

▲ 2017: 2821 overnachtingen (9 maanden)
▲ 2018: 3661 overnachtingen
▲ 2019: 4172 overnachtingen
▲ 2020: 

▲ Vanaf 2470 betalende overnachtingen/jaar dekking v/d exploitatiekosten
▲ Vanaf 3600 betalende overnachtingen/jaar ook dekking v/d investeringskosten

▲ Acties i.k.v. betere exploitatie Chavéehut:
▲ Digitaal kassasysteem (minder werklast vrijwilligers + secretariaat)
▲ Wirtengroep wordt actief ondersteund → aparte commissie binnen KBF



/ Chaveehut –
aantal overnachtingen



/ Chaveehut –
overnachtingen in detail



▲ Vanaf 700 overnachtingen/jaar dekking van de exploitatiekosten
▲ Vanaf 2600 overnachtingen/jaar ook dekking van de investeringskosten mogelijk
▲ Cijfers 2018: 278 overnachtingen sinds 1/10/2018 
▲ Cijfers 2019: 583 overnachtingen

▲ Verder exploiteren van de hut wordt beoogd → wel van nabij de cijfers opvolgen!
→ voor 2020 is er zeer voorzichtig geraamd

▲ Acties i.k.v. betere exploitatie Vennhütte
→ Wirtengroep wordt actief ondersteund → aparte commissie binnen KBF
→ Promotieplanning is opgesteld en reeds gestart

/ KBF-hutten - Vennhütte
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/ KBF-team 

BRUNO BRENDA           ROBBY WENDY
DOMINIQUE                  

REGINALD      ANNELORE         KOEN             SARAH



/ KBF-team - bestuur

HERMAN

YANICK

MARK
*

FRANK

HANS

PAUL

BART SAM

TINA

*Engagement wordt vanaf 2020 
stopgezet



/Partnerships



▲Sportkaderaanbod
▲Rotswerkers
▲Clubaanbod

/ Update 
partnership 



/ Update 
partnership 
▲Rotswerkers
▲Mount Coach



▲Endorfinechallenge

▲Ondersteuning sporters na kanker (12 + 2)

/ Nieuw (éénmalig) partnership 



▲VTF vacances

▲Ledenvoordeel 5%

▲Sportkadervoordeel 10%

/ Nieuw partnership (1 jaar)



/ Dossiers 2020



/ Webplatform KBF → upgrade



/ Lidmaatschap -
wisselwerking zalen



/ Beleidsplan 2021-2023



/ Kei van KBF



/ Award snelstgroeiende club





/ Nieuwe leden (clubs)



/ Toegetreden/effectieve leden 
KBF/KBP

▲ LUAK en Olympia Jeugdklimteam: toegetreden lid

▲ AntiGravity: niet langer actief



‘Klimmen. Bergen. Fun. 
We delen jouw passie.’


