
Notulen RvB KBF 19.8.2019. 
 

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Robby Tóth, Isabeau Vogeleer (t.v.v. Wendy 

Saerens) en Herman De Kegel (notulen). 

 

Verontschuldigd: Paul Verzele (verleent volmacht), Sam De Smet (verleent volmacht), 

Bart Vercruyssen (verleent volmacht), Mark Sebille, Tina Bollekens en Wendy Saerens. 

 

Afwezig: Hans Kok, Sander Wijgerse 

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 17.6.2019 

2. Kennisgeving Permanent Overleg 25.6.2019 - 4.7.2019 - 18.7.2019 

3. Dashboard bestuur 

4. Begroting 2019 

5. Communicatie 

6. Mount Expo 

7. Website en ledenbestand 

8. Financieel Comité 

9. Meerjarenstrategie financiën 

10. Vergaderkalender 2019 

11. Varia 

11.1. Personeel - opvolging projecten 

11.2. Beleidsplan - input 

11.3. Sponsoring 

11.4. Meerjarenplanning organisatie IFSC-wedstrijd sportklimmen 

 

1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 

17.6.2019. 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

2. Kennisgeving Permanent Overleg 25.6.2019 - 

4.7.2019 - 18.7.2019. 

De Raad neemt kennis van de notulen van de bijeenkomsten. 

Met de nieuwe vaste/tijdelijke medewerkers vinden momenteel 

functioneringsgesprekken plaats. Hierbij wordt o.a. gepeild naar jobtevredenheid, 

onthaal als nieuwe medewerker, voorstellen tot verbetering van de werking, de eigen 

toekomst, enz… Dit initiatief wordt gewaardeerd. Vandaar de vraag of dit al dan niet 

moet gebeuren met alle medewerkers. 

Beslissing: 



● Rondvraag op PO over volgende manier van werken: 

○ S3-evaluatiegesprekken op basis van nog te bezorgen lijst 

○ Nood aan functioneringsgesprek met afgevaardigden van RvB 

3. Dashboard bestuur. 

Bij de bespreking komen volgende items aan bod: 

● Ledencijfers liggen beduidend hoger dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar 

(12.828 tegenover 12.251). Het cijfer is vooral te danken aan de hernieuwing 

lidmaatschap door bestaande leden (10.228 tegenover 9.695) 

● Het effect van de campagne “Bergsport - veilig de bergen in” (Decathlon & 

gespecialiseerde outdoorwinkels) is moeilijk in te schatten. 

● “Openstaande klanten”: facturen aan atleten worden in principe opgemaakt 1 

maand na de wedstrijd(en) met een betalingstermijn van 3 maanden 

(desnoods met een afbetalingsplan). 

● “Beleggingen”: op vlak van duurzaamheid zijn de huidige beleggingen niet 

echt goed verdedigbaar. Een herschikking wordt op termijn uitgewerkt maar is 

niet prioritair. Er is wel een afspraak voorzien met de bank om de portefeuille 

te overlopen.  

4. Begroting 2019. 

De bestuurders werd een stand van zaken bezorgd over de Begroting 2019. Bij de 

bespreking blijkt dat de saldi binnen de opgestelde budgetten blijven, hoewel een 

aantal posten nog moeten geüpdatet worden. 

Beslissingen: 

● Geupdate versie opmaken en bezorgen aan bestuurders   

● Budgetrapportering voortaan vast agendapunt RvB september   

● Nagaan of de eerder opgelopen achterstand in de boekhouding is 

weggewerkt   

5. Communicatie. 

Een uitgebreid document stelt een onderbouwde visie voor m.b.t. communicatie van 

KBF. Het bevat volgende hoofdpunten: 

● Merkidentiteit 

● Strategische communicatiedoelstellingen 

● Doelgroepen 

● Communicatiestrategie 

● Communicatieplan 2020 e.v. 

Bij de bespreking worden o.a. volgende punten aangebracht: 

● Bij voorstelling projecten aan de RvB is het nuttig een budget te hebben 

● Dit voorstel werd nog niet besproken binnen de ploeg medewerkers 

● Op vlak van toekomstvisie is makkelijker om een onderscheid te maken 

tussen de verschillende doelgroepen zoals vermeld in de missie KBF 



● De aangroei van het ledenaantal dient - als focus - ondergeschikt aan de 

kwaliteit van de dienstverlening naar de verschillende doelgroepen. Aangroei 

van de leden is een instrument en slechts een secundair doel. 

● Een bijkomende doelstelling is er voor zorgen dat het brede publiek (en de 

potentiële leden) bergsport koppelt aan KBF 

● Bij de doelgroepen toevoegen “in een zeer brede benadering” zodat ook 

sociale kansengroepen aangesproken worden 

● Omdat ook sporttechnische medewerkers aan communicatie (moeten) doen, 

wordt het voorgestelde deel “Communicatieplan 2020 e.v.” best een 

onderdeel van het Beleidsplan 2021-2024. 

● De verantwoordelijke communicatie en verantwoordelijke sponsoring zijn best 

2 verschillende personen (advies Robby Tóth) 

Beslissingen: 

● Voorstel toelichten aan de ploeg medewerkers  

● Voorstel uitwerken op vlak van budgetering en planning   

● Beslissing over opsplitsing verantwoordelijke communicatie en 

verantwoordelijke sponsoring verschuiven naar de planning over personeel 

en behoeften  

6. Mount Expo. 

Ter voorbereiding van de RvB ontvingen de bestuurders een uitgebreid document 

waarin volgende punten behandeld werden: 

● een evaluatie van Mount Expo van 2016 tot 2019 op vlak van : 

○ bezoekersaantallen 

○ samenwerking met de Fiets- en Wandelbeurs 

○ visibiliteit Mount Expo/KBF 

○ exposanten 

○ programma 

○ ontmoetingsmoment met vrijwilligers en sportkaders 

○ de KBF-stand 

○ het budget 

○ de tijdsbesteding van personeelsleden 

● voorstel van aanpak voor 2020 

● toekomstperspectief na 2020 

○ situatie Fiets- en Wandelbeurs 

○ voorstel van houding t.o.v. Fiets- en Wandelbeurs 

○ voorstel van eigen project 

Bij de bespreking blijkt dat - op vlak van kosten/baten - de tijdsbesteding voor 

personeelsleden een heel groot pijnpunt is. Terwijl de huidige tijdsbesteding als 

verantwoord wordt bekeken, kan er anderzijds misschien nagedacht worden 

“Promotie Mount Expo” in te schuiven bij het recurrente werk zodat de tijdsbelasting 

daalt. 

Het huidige budget voldoet niet voor het voorgestelde “Project X”. 

Beslissingen: 



● Uiterlijk op de Beleidsdag 2020 beslissen over het concept 

“Toekomstperspectief” 

● Het voorstel voor een eigen project verwerken in het voorstel Beleidsplan 

2021-2024 en aftoetsen bij de clubs 

● Voor deelnemers/bezoekers “Project X “een (lage) inkom vragen 

7. Website en ledenbestand. 

Dit agendapunt werd voorbereid d.m.v. een goed onderbouwd document. Daarbij 

komt o.a. aan bod dat in november 2021 Drupal 7 niet meer ondersteund zal worden. 

Op basis hiervan raadt de huidige beheerder van de KBF-website en het KBF-

ledenportaal aan, eind 2020 te migreren naar Drupal 9. In een offerte wordt de 

kostprijs geraamd op 54.500 €. De huidige situatie bestaat uit een website met 

daaraan gekoppeld een aantal back-office functionaliteiten. 

Vervolgens wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over het voorgestelde plan 

van aanpak. 

Beslissingen: 

● De samenwerking met de huidige beherder beperken tot ondersteuning en 

onderhoud van de website en het ledenbestand 

● Personeel stelt plan op dat kan meegenomen worden naar het overleg 

Shared Services binnen VSF (d.m.v. raamcontracten) of als aanzet voor 

andere offertes 

● Bekijken of we niet eerder moeten gaan naar functionaliteiten (een soort 

SAP-light) met daaraan gekoppeld een website. 

● Plan van aanpak opnemen bij de bespreking van het rapport “Digitalisering” 

(RvB oktober 2019)  

 

8. Financieel Comité. 

Ter voorbereiding van dit agendapunt ontvingen de bestuurders het rapport 

“Conclusies bespreking financieel comité 18.7.2019”. 

Bij de bespreking wordt aangegeven dat het dashboard eigenlijk voor 75% “statisch” 

zou moeten zijn; nu worden nog iets te veel beslissingen gevoelsmatig genomen. 

De externe financiële expert wenst een gesprek met de IT-dienstverlener en het 

boekhoudkantoor. 

Voor PO en bestuurders is een uiteenzetting gewenst over balansanalyse a.h.v. de 

pp-presentatie SBB. 

Beslissingen: 

● Voor een gesprek van de financieel expert de IT-dienstverlener contacteren 

evenals het boekhoudkantoor  

● Op PO datum prikken voor uiteenzetting over balansanalyse voor personeel   

● Op RvB 16/9 datum prikken voor uiteenzetting over balansanalyse voor 

bestuurders  



9. Meerjarenstrategie financiën. 

A.h.v. een pp-presentatie wordt een stand van zaken gegeven rond verschillende 

doelstellingen binnen de meerjarenstrategie op financieel vlak: 

● verhogen van de financiële transparantie 

● veilig stellen van de reserves 

● verhogen van de aanvullende inkomsten 

● creëren van inversteringsmiddelen 

Bij de bespreking worden o.a volgende items aangekaart: 

● Recente en nog op stapel staande uitbreiding dashboard 

● Positieve reacties op de uitgebreide rapportering op de Algemene Vergadering 

● Bij het maken van voorstellen/projecten o.d. nog meer aandacht voor de koppeling 

met het financieel luik 

● Uitstel of afstel van de integratie van de verschillende vzw’s 

● Doel was het laten aangroeien van de reserves. Daartoe wordt een gesprek voorzien 

met de beheerder van onze portefeuille 

● Het subsidiesysteem van de clubs speelt in op de subsidie logica van Sport 

Vlaanderen en door “Goed Bestuur” werden meer subsidies binnengehaald evenals 

een topsportbudget i.f.v. de Olympiade. Inspelen op de Beleidsfocus Jeugd en G-

sport is nog niet gelukt. 

● Op vlak van sponsoring staan gesprekken gepland voor een aantal disciplines. 

Najaar 2019-voorjaar 2020 wordt gefocust op het aantrekken van een generieke 

sponsor. Met het investeren in nieuwe communicatiepartners wordt gemikt op het 

verhogen van de reclame-inkomsten. 

● Het mogelijk maken van “legaten en giften” is in voorbereiding. Crowdfundingsacties 

werden nog niet verkend. 

● Door een keuze i.k.v. de begroting is het productengamma van KBF zeer beperkt. 

● Het effect van de campagne “Veilig de bergen in” zal wellicht pas na de zomer 

duidelijk worden. 

Beslissingen: 

● Evaluatiegesprek vzw Bergsportschool met STO-medewerkers   

10. Vergaderkalender 2019. 

De vergaderkalender 2019 wordt goedgekeurd. 

Beslissing: 

● Nagaan geschiktheid accommodatie sporthal Zwijndrecht voor RvCA’s en Algemene 

Vergaderingen  

● Vergaderkalender verspreiden naar bestuurders, personeel en clubs   

11. Varia 

11.1. Personeelsploeg - opvolging projecten. 



Gedurende een 10-tal dagen experimenteren 3 personeelsleden met een gratis app 

voor opvolging van projecten (incl. tijdsregistratie). Deze periode kan eventueel 

verlengd worden met 2 maanden. Na een evaluatie zal beslist worden of deze 

applicatie voor alle personeelsleden ingevoerd wordt. Mettertijd kunnen bestuurders 

hierop ook intekenen. 

Beslissing: 

● App vergelijken met SAP-light wegens gelijkenissen  

11.2. Beleidsplan - input. 

Clubs, personeel en KBF-bestuurders leverden ruim 188 items aan input i.k.v. het 

Beleidsplan 2021-2024. De Stuurgroep Beleidsplan komt bijeen op 20/8 om de 

voorstellen te clusteren en doelstellingen te formuleren. 

Beslissing: 

● Agendapunt “Beleidsplan” inplannen op RvB 17/10.   

11.3. Sponsoring. 

Recent was er een ontmoeting met een potentiële sponsor die voor een aanzienlijke 

verbetering kan zorgen voor de disciplines Bergwandelen en Canyoning. Doel hierbij 

is zowel financiële sponsoring als in natura. 

11.4. Meerjarenplanning organisatie IFSC-wedstrijd 

sportklimmen. 

IFSC verlangt van de aangesloten federaties een meerjaren engagement op vlak van 

de organisatie van IFSC-wedstrijden. CAB en KBF stelen - wat België betreft - 

volgende voor: CMBel organiseert elke 2 jaar een wedstrijd, KBF en CAB om beurt 

om de 4 jaar. (KBF in 2020, CAB in 2022, CMBel in 2024).  

Het betreft vooral Jeugdwedstrijden en EK-bekers omdat de financiële lasten lager 

zijn (door de lagere standaarden). 

Voor de organisatie van dergelijk event bestaat een draaiboek. 

Beslissing: 

● Akkoord KBF meedelen op RvB CMBel  

 

Volgende bijeenkomst: maandag 16 september om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te 

Zwijndrecht. 

 


