
Notulen RvB KBF 22.6.2020. 
 

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Hangouts) 

Aanwezigen: Frank Stevens, Yanick Bos, Tina Bollekens, Sam De Smet, Hans Kok, Bart 

Vercruyssen, Paul Verzele, Paul Leysen, Jan Cools, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel 

(notulen). 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen RvB 18.5.2020 

2. Goedkeuring notulen RvCA 13.5.2020 

3. Beleidsplan 2021-2024 

4. Mount Expo 2021. 

5. Opbouw rond topsport 

6. Profielbepaling Van Lanschot 

7. Mededelingen 

8. Varia 

1. Goedkeuring notulen RvB 18.5.2020. 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

2. Goedkeuring notulen RvB 27.4.2020. 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.  

3. Beleidsplan 2021-2024. 

Een korte stand van zaken wordt gegeven rond de opstelling van het KBF-

beleidsplan 2021-2024. In de huidige fase geven clubs en cellen finale feedback op 

de SD’s, OD’s en Acties. Op 6 juli is er een online bijeenkomst met de clubs. 

De omgevingsanalyse wordt door het secretariaat gebundeld met de doelstellingen 

en bijhorende acties tot 1 geheel. De activiteiten van vzw Bergsportschool zullen hier 

deel van uitmaken. 

Vervolgens zal een financiële analyse plaatsvinden rond de haalbaarheid van het 

ambitieniveau. Dit ligt momenteel op het basisniveau. 

De finale validatie van het Beleidsplan staat gepland op de RvB van 17.8.2020. 

4. Mount Expo 2021. 

Een document ter voorbereiding van dit agendapunt werd verspreid onder de 

bestuurders. Hierin wordt het kader geschetst waarbinnen de organisatoren de Fiets- 

en Wandelbeurs in 2021 zouden willen organiseren. Verder wordt in het document 

een voorstel gedaan, de voor- en nadelen van het voorgestelde kader geanalyseerd 

en een aantal vragen voor de bestuurders meegegeven. Van KBF verlangen de 

organisatoren eind juni-half juli een beslissing mee te delen. 



Tijdens een gedachtewisseling komen volgende zaken aan bod: 

● de meerkosten voor de organisatoren worden niet gespecificeerd 

● in de evaluatie van Mount Expo 2020 werd gewezen op de beperkte return in 

verhouding tot de gemaakte kosten en inspanningen. Er werd voorgesteld in 

te zetten op eigen initiatieven naar leden en sportkaders toe. 

● wat is de mening van een aantal belangrijke deelnemers aan de beurs (bv. 

GR-paden)? 

● kan KBF, door zelf iets nieuw uit te werken voor 2021, eenzelfde impact 

bereiken, vooral naar potentiële nieuwe leden? 

● zelf een totaal nieuw concept uitwerken betekent een belangrijke extra 

belasting van het personeel 

● op basis van de huidige corona-crisis en de daaraan gekoppelde 

maatregelen, uiten verschillende bestuurders hun twijfel over een succesvolle 

organisatie van Mount Expo in 2021 

● er wordt gepleit voor gerichtere campagnes. Bv. rond bergwandelen. 

● sommige partners-buitensportzaken hebben zich al akkoord verklaard met 

het voorstel van de Fiets- en Wandelbeurs 

Beslissingen: 

● Mount Expo zal onder de voorgestelde voorwaarden geen onderdeel vormen 

van de Fiets- en Wandelbeurs 2021  

● deze beslissing communiceren naar onze partners  

● informatie inwinnen onder welke voorwaarden KBF binnen de Fiets- en 

Wandelbeurs 2021 een of meerdere eigen stands kan huren  

● onderzoeken deelname aan de Vakantiebeurs en de Wandelbeurs 

(Wandelsport Vlaanderen - september 2021)  

● de medewerkers van het secretariaat een voorstel laten maken voor een 

eigen activiteit voor de KBF-leden en KBF-sportkadres (bv. iets toevoegen 

aan Endorfine of een clubiniitatef opschalen zodat alle leden en sportkaders 

er aan kunnen deelnemen).  

● document “Mount Expo Toekomstvisie” bezorgen aan de bestuurders  

5. Opbouw rond topsport. 

In een uitzetting wordt geschetst op welke manier (jonge) sporters momenteel 

kunnen doorstromen van het recreatieve naar het internationaal klimcircuit. Hierbij 

wordt opgemerkt dat deze schets geen rekening houdt met belasting vanwege 

studies. Aangezien topsport in het klimmen een financieel engagement vereist, 

kiezen veel jongeren voor studies i.f.v. een diploma. 

Tenslotte worden een aantal doelstellingen naar een toekomstige werking toegelicht. 

Beslissingen: 

● een uiteenzetting voorbereiden op de RvCA samen met de cel sportklimmen   

● de sportcellen vragen om beurt een uiteenzetting te geven op de RvCA-

bijeenkomsten over een thema die clubs kunnen aanbelangen i.k.v. de 

ontwikkeling van de bergsport 



6. Profielbepaling Van Lanschot. 

Een voorstel van profielbepaling bij Van Lanschot werd ter voorbereiding bezorgd 

aan de bestuurders.  

Beslissingen: 

● de profielbepaling wordt goedgekeurd 

● het goedgekeurde document bezorgen aan de contactpersoon   

7. Mededelingen. 

7.1. KBF Noodplan. 

Het secretariaat herwerkt momenteel het KBF Noodplan. Ter voorbereiding van de 

bijeenkomst werd een eerste ontwerp bezorgd aan de bestuurders. In een korte 

gedachtewisseling komen volgende items aan bod: 

● het document is zeer evenwichtig opgesteld  

● nood aan en communicatiepiramide en opleiding crisiscommunicatie 

● het bestaan van een systeem van afvinken wat dient opgenomen te worden 

in de beschrijving van het ongeval 

● de begeleiders een (micro)fiche ter beschikking stellen 

Beslissingen: 

● binnen de procedure back office bij noodsitutatie een WhatsApp-groep maken 

om bestuurders snel te informeren 

● bij een zwaar of dodelijk ongeval is de voorzitter de verantwoordelijke voor 

communicatie naar de clubs 

● microfiche voor begeleiders uitwerken 

● op 24.10.2020 aanwezigheid bestuurder op Praktijkoefening “Wat bij een 

bergsportongeval”  

7.2. Personeel. 

Een sporttechnisch medewerker bevalt in oktober. Nadien kiest ze voor 6 maanden 

voltijds zwangerschapsverlof en wenst nadien gedurende 1 jaar halftijds te werken. 

Het sporttechnisch team bekijkt de invulling van de vervanging. 

Via hun profs en de vertegenwoordigers Hogescholen en Universiteiten in de 

denkcel, dienen ook afgestudeerde LO’ers te worden aangesproken.  

Een sporttechnisch medewerker stelde zijn kandidatuur voor de SARC - Adviesraad 

Sport (een adviesorgaan van de Vlaamse overheid). De invulling van deze taak 

houdt geen KBF-arbeidsprestaties in. Hem wordt gevraagd regelmatig terug te 

koppelen naar de Raad van Bestuur. 

Een stand van zaken wordt gegeven rond de aanwerving van een administratief 

medewerker. Uit 68 sollicitanten werden 13 kandidaten geselecteerd voor deelname 



aan een praktische proef op 25.6.2020. De week nadien vinden de 

sollicitatiegesprekken plaats. 

8. Varia. 

8.1. Topsportplan. 

De topsportcoördinator zal gevraagd worden op 9.7.2020 een online bijeenkomst te 

plannen rond het Topsportplan.  

8.2. Mandaatomschrijving. 

Het voorstel voor mandaatomschrijving van bestuurders bij externe organen, wordt 

besproken. Er dient aan toegevoegd dat indien er investering gebeuren met een 

financiële weerslag op KBF, hiermee enkel kan ingestemd worden na 

voorafgaandelijke goedkeuring door de voorzitter en de penningmeester.  

8.3. Ledenbeheersysteem. 

Binnenkort zal intern worden samengezeten rond het ledenbeheersysteem. Hierbij 

wordt opgemerkt dat minstens tot eind 2020 zal verder gewerkt worden met het 

bestaande systeem. Hierbij wordt het migreren van de bestaande data in het nieuwe 

systeem, een grote uitdaging. 

8.4. Klimax. 

Klimax wordt gefeliciteerd met het in beeld brengen via de sociale en klassieke 

media van de nieuwe speedwand. Er wordt op aangedrongen dit ook te delen via de 

KBF-media. 

 

Volgende bijeenkomst: maandag 17 augustus om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te 

Zwijndrecht of om 19:00 u. via Google Hangouts. 


