
Notulen RvB KBF 16.9.2019. 
 

Aanwezigen: Frank Stevens, Mark Sebille, Yanick Bos, Bart Vercruyssen, Paul Verzele, 

Sam De Smet, Tina Bollekens, Robby Tóth, Wendy Saerens, Herman De Kegel (notulen). 

 

Verontschuldigd: Hans Kok (verleent volmacht), Sander Wijgerse.  

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 19.8.2019 

2. Kennisgeving Permanent Overleg 8.8.2019 - 22.8.2019 

3. Shared services - terugkoppeling 

4. Sponsoring van/partnerships met KBF 

5. Kliminfrastructuur De Dam - ondersteuning 

6. WAS - gebruik door niet-leden 

7. NKBV - werklunch 

8. Algemene Vergadering AÖ - vertegenwoordiging KBF 

9. Balansanalyse - bijscholing bestuurders 

10. Varia 

10.1. Deelname sportinnovatiecongres Sport Vlaanderen 

10.2. Bijscholingen/opleidingen VSF 

 

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 

19.8.2019. 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

2. Kennisgeving Permanent Overleg 8.8.2019 - 

22.8.2019. 

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten. 

3. Shared services - terugkoppeling. 

In navolging van een rondetafel over shared services georganiseerd door VSF 

(Vlaamse Sportfederatie) werden de deelnemende federaties bevraagd over hun 

wensen en voorstellen. Het document ingediend door KBF werd eerder verdeeld 

onder de bestuurders. 

Vanuit VSF wordt een versnelling hoger geschakeld wat betreft “Ledenbeheer”. 

Mettertijd zal verder ingezet worden op “Reizen i.k.v. tornooien” en “Huur van 

camionettes”. 

Op 30/9 vindt een sessie plaats over Twizzit. Doel is om gegroepeerd naar Twizzit te 

stappen. Enerzijds om te bekijken of een korting mogelijk is, anderzijds omdat heel 

van van de vereiste functionaliteiten gelijkaardig zijn voor alle sportfederaties wat de 

ontwikkeling of uitbreiding efficiënter maakt voor beide partijen. 

Mettertijd wordt een gelijkaardig overleg voorzien met ISB. 



Ter voorbereiding zal door het personeel nagedacht worden over de functionaliteiten 

die KBF nodig heeft. 

Na de bijeenkomst(en) zullen de medewerkers betrokken worden en teruggekoppeld 

naar de RvB  

4. Sponsoring van/partnerships met KBF. 

Het rapport - opgemaakt en verspreid t.v.v. van de RvB - werd overlopen. Hierin 

worden niet alleen de huidige contracten toegelicht maar ook de lopende gesprekken 

met een aantal outdoormerken. Tevens wordt mandaat gevraagd gesprekken aan te 

knopen met andere partners buiten de outdoorsport. 

In het rapport worden strategie en (potentiële) partners gedetailleerd behandeld. 

Bij de bespreking komt de rol aan bod van het nieuw op te stellen Beleidsplan op 

vlak van: 

● noodzaak van een LT-strategie en businessplan 

● versterking van onze visibiliteit op sociale media en via de KBF-website  

Beslissingen: 

● De voorgestelde strategie wordt goedgekeurd en de penningmeester krijgt 

mandaat om te onderhandelen over de modaliteiten van de 

sponsor/partnershipafspraken tussen KBF en sportmerken. 

● De penningmeester krijgt mandaat om grotere partners te contacteren, als 

partner te werven en te onderhandelen over eventuele modaliteiten. 

● Overeenkomsten zullen eerst besproken worden binnen de RvB en nadien 

ondertekend door voorzitter en penningmeester. 

● De communicatiemedewerker krijgt mandaat om voor eind februari 2020 

actief werk te maken van minstens 2 hernieuwde partnerships voor 2020 (cfr. 

de overeenkomst met de Zwitserse Toeristische Dienst).  

5. Kliminfrastructuur De Dam - ondersteuning. 

Climbing Team De Dam wenst een buitenklimmuur te bouwen aan de nieuwe 

klimzaal. Dit om trainingen in outdoor voorklimmen aan te bieden. Aan KBF wordt 

gevraagd: 

● advies te verlenen 

● financiële ondersteuning 

Het voorgestelde project evenals de geschatte investering worden uitvoerig 

besproken. 

Beslissingen: 

● aanbieden van expertise van een sporttechnisch medewerker voor een totaal 

van 4 u. Dit om de sporttechnische elementen alsook andere elementen in 

het dossier te verduidelijken en te versterken. Dit betreft echter niet het het 

schrijven van het dossier, enkel een adviesrol hierbij. 

● er wordt niet ingegaan op de vraag naar financiële ondersteuning. 



● Sporttechnische advisering i.g.v. stappen naar Sport Vlaanderen voor het 

bekomen van subsidies voor de bouw van bovenlokale sportinfrastructuur. 

 

6. WAS - gebruik door niet-leden. 

WAS (WedstrijdAdministratieSysteem) is de online registratie van en betaling door 

deelnemers aan wedstrijden. Het werd ontwikkeld door NKBV die hiervoor een 

financiële vergoeding vraagt.  

Bij CAB mag WAS ook gebruikt worden bij regionale wedstrijden maar is enkel 

toegankelijk voor CAB-leden. Bij CMBel wordt KBF gevraagd naar een standpunt 

terzake. 

Na de toelichting wordt binnen de RvB ruim van gedachten gewisseld over voor- en 

nadelen van verplicht lidmaatschap om hiervan gebruik te maken. Te noteren valt dat 

75% van de wedstrijden regionaal zijn.  

Beslissing: 

● Meedelen aan CAB dat KBF met een beslissing hieromtrent wil wachten tot er 

een definitief uitsluitsel is of “Indoorlidmaatschap” al dan niet wordt 

toegevoegd als categorie aan het KBF-lidmaatschap. 

7. NKBV - werklunch. 

De agendapunten voor de werklunch met NKBV (25/9/2019) werden verspreid t.v.v. 

de RvB.  

8. Algemene Vergadering Alpenverein Österreich - 

vertegenwoordiging KBF. 

De Algemene Vergadering van Alpenverein Österreich vindt plaats op 19/10 in 

Schladming. 

Beslissingen: 

● Officiële KBF-vertegenwoordigers zijn Bart Vercruyssen en Wendy Saerens. 

● Mark Sebille - die reeds inschreef - zal deze bijeenkomst ten persoonlijke titel 

bijwonen. 

9. Balansanalyse - bijscholing bestuurders. 

Voor de medewerkers verzorgde Stijn Tóth een interne bijscholing rond balansanalyse. 

Beslissing: 

● d.m.v. een doodle een datum in december bepalen voor dezelfde bijscholing voor 

KBF-bestuurders.  



10. Varia 

10.1. Sportinnovatiecongres. 

Op donderdag 17/10 organiseert Sport Vlaanderen het 3° Sportinnovatiecongres. 

Hierbij komen evoluties en trends in de sport aan bod met top keynotes, 

inspiratiesessies, internationale masterclasses, praktische workshops, een interactief 

panelgesprek, een pitchpodium, B2B matchmaking, enz..  

Beslissing: 

● Tina Bollekens neemt deel samen met een nog aan te duiden personeelslid.  

10.2. VSF-bijscholingen en opleidingen. 

De VSF-bijscholingen en opleidingen worden overlopen. 

Beslissingen: 

● Sarah Ten Hartog neemt deel aan de opleiding “Btw voor sportfederaties”, 

Herman De Kegel aan het VSF-infomoment “Loonbeleid en CAO”.  

10.3. Verzekering. 

Een KBF-club vraagt of verzekering van niet-leden bij deelname aan eenmalige 

clubactiviteiten verplicht is.  

Beslissing: 

● antwoorden dat: 

○ een club niet verplicht is niet-leden een verzekering aan te bieden 

voor sportpromotionele activiteiten maar in geval van ongeval kan 

KBF geen tussenkomst bieden. 

○ verzekering voor niet-leden bij deelname aan sportpromotionele 

activiteiten is gratis Het volstaat de namen van deelnemers op 

voorhand door te geven aan het KBF-secretariaat. 

○ een verzekering van niet-leden voor deelname aan clubactiviteiten 

bedraagt 1,49 €/persoon/dag. 

○ indien er geen verzekering wordt aangeboden aan niet-leden moet 

een club/klimzaal de deelnemers informeren dat er geen verzekering 

inbegrepen is bij deelname een de activiteit.  

10.4. Gegenrecht. 

Bij een stage van BVLB werd in een aantal SAC-hutten geen korting verleend aan de 

KBF-deelnemers. 

Beslissing: 

● klacht indienen bij de betrokken SAC-afdelingen. AÖ en SAC in CC plaatsen.  



10.5. Climbing Summit. 

IFSC organiseert een Climbing Summit in Turijn. Hierop wordt een LT-visie 

uitgewerkt voor het sportklimmen. 

Beslissing: 

● Robby Tóth zal KBF vertegenwoordigen  

● opmaken aanwezigheidslijst en kort rapport 

10.6. RvB CMBel - KBF-vertegenwoordigers. 

Het mandaat van Tuur Ceuleers eindigt in 2020. Tuur wenst zijn mandaat niet te 

verlengen. 

Beslissing: 

● Dominique Van Eyken op de Algemene Vergadering 2020 voordragen als 

KBF-vertegenwoordiger. 

10.7. HR-beleid. 

De eerstkomende weken evalueert het personeel de structuur en werking van de 

voorbije maanden. Daarna zal een HR-beleid worden uitgewerkt. Bestuurders die 

hieraan zullen meewerken: Yanick Bos, Tina Bollekens, Frank Stevens en Paul 

Verzele.  

 

Volgende bijeenkomst: maandag 14 oktober om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te 

Zwijndrecht. 

 


