
Notulen Algemene Vergadering KBF 30.03.2019 
 
Aanwezig: 

Bestuurders: Tuur Ceuleers, Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Paul 
Verzele, Hans Kok, Mark Sebille, Sam De Smet & Herman De Kegel (notulen). 

Personeelsleden: Hanne Gyselbrecht, Robby Tóth, Isabeau Vogeleer, Sarah Ten 
Hartog, Annelore Orijen 

KBF-clubs - effectieve leden: 
● Alpua: Tina Bollekens 
● Bergsportclub Alpigo: Stijn Tóth, Erik Adriaenssens, Géza Tóth 
● Bleau Climbing Team: Bert Geerinckx 
● BPA: Jan Van Herbruggen, Jort Van Schil 
● BVKB: Wim Beatsé, Stef Duymelinck 
● BVLB: Renaat Van Tassel, André Sadones 
● Hiking Advisor: Ingrid Farasyn 
● VBW: Verberckmoes Robert, Mieke De Muynck, Tim Van Hofstraeten 
● Westcoast Lizards: Olivier Cauwelier, Tom Vander Zande 
● WBV: Els Meyhui  
● BAC-Antwerpen: Elena Beringer, Bert Verwerft 
● CTV: Sander Wijgerse 
● De Bergpallieters: Filip Binon 
● Kajoe: Erik Mercelis 
● Klimclub Hungaria: Jo Franckx, Koen Haeck 
● Vertical Thinking: Renaat Will 

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● Alpamayo Klim Club: Krist Mechelmans 
● AntiGravity: Bart Van de Laar 

Genodigden: 
● Herman Lievens (erelid) 
● De Jaeger Norbert (erelid) 
● Walkant Cécile (erelid) 

Verontschuldigd: 

Bestuurders: Jo Dotremont, Thomas Kerckhof 

Genodigden: 
● Herman Bovée (erelid) 
● Bart Overlaet (erelid) 
● Eddy Serneels (erelid)  

KBF-clubs - effectieve leden: 
● BAC-Limburg: volmacht aan De Bergpallieters 
● Blueberry Club: volmacht aan WBV 
● BOVL: volmacht aan BPA 

Organisaties: AÖ, NKBV 

Afwezig: 



KBF-clubs - effectieve leden: 
● Climbing Team De Dam 
● Crux Climbing Team 
● LBV 

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● Balance Bouldering Team 
● Blok Climbing Team 
● Boulder Club Herent 
● City Lizard 
● X-Academy 

Agendapunten 

1. Verwelkoming 
2. Jaarverslag 2018 
3. Jaaractieplan 2019 
4. Verslag van het Financieel Comité 
5. Jaarrekeningen 2018 
6. Begroting 2019 
7. Goedkeuring verslag Financieel Comité 
8. Goedkeuring jaarrekeningen 2018 
9. Toewijzing van het resultaat 

10. Goedkeuring begroting 2019 
11. Kwijting bestuurders 
12. Aanstelling leden Financieel Comité 
13. Samenstelling Raad van Bestuur 
14. Statutenwijziging 
15. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
16. Beleidsplan 2021-2024 
17. Aanvaarding nieuwe leden 
18. Kei van de KBF 
19. Award voor snelst groeiende club 
20. Varia 

1. Verwelkoming. 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hierbij bedankt hij het personeel en de 
vrijwilligers binnen de verschillende geledingen van de federatie voor hun inzet in 2018. 

Vervolgens wordt een korte stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de overleden 
leden. 

Nadien worden de stemopnemers aangeduid.  

Vervolgens wordt informatie verstrekt rond de stemopneming: 
● het totaal aantal stemmen = 1.056 
● min. aantal deelnemers stemming = 7 
● min. aantal deelnemers stemming statuten = 15  
● totaal aantal aanwezige stemmen = 925 
● absolute meerderheid = 464 
● 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen vereist voor statutenwijziging = 616 

Hieruit blijkt dat de vereiste quota bereikt zijn. 



2. Jaarverslag 2018. 
Met een pp-presentatie wordt toelichting gegeven rond volgende items: 

● evolutie van het ledenaantal in de periode 2011-2018. 
● het aantal nieuw gediplomeerden in de verschillende disciplines 
● het aantal stages en deelnemers in de verschillende disciplines 
● het aantal uitgereikte klimvaardigheidsbewijzen 
● de behaalde medailles bij internationale wedstrijden sportklimmen en ski-alpinisme 
● het aantal nationale en regionale wedstrijden 
● de verschillende BRT-teams en de verrichte werkzaamheden 
● de recent uitgewerkte regeling van KBF-subsidies voor clubs 
● de realisaties van de verschillende communicatiekanalen en de gevoerde campagnes 
● de aanwezigheid van KBF in de media 
● de samenwerkingen in 2018 
● de verschillende publicaties gerealiseerd in 2018 
● een recente aanpassing in de verzekeringspolis 
● het aantal verzekeringsdossiers in de verschillende disciplines 
● de investeringen in en exploitatie van de beide hutten 
● de samenstelling van het sporttechnisch en administratief team en de recente 

wijzigingen 
● de samenstelling van de Raad van Bestuur 
● de gerealiseerde acties i.k.v. Goed Bestuur (zachte en harde indicatoren), de 

rondvraag en bezoeken aan clubs 
● het fusieonderzoek KBF en KB-P 
● de ondersteuning van het secretariaat naar de clubs en de leden 

Beslissing: 
Het Jaarverslag 2018 wordt bij handopsteken goedgekeurd: 

− voor: 925 
− tegen: 0 
− onthoudingen: 0 

3. Jaaractieplan 2019. 
Toelichting wordt verstrekt over de planning 2019: 

● het bundelen van alle documenten Goed Bestuur in het Huishoudelijk Reglement 
● de afbakening van de taken en bevoegdheden RvB, DB, AV, commissies 
● planning voor opstelling Beleidsplan 2021-2024 en de betrokkenheid van de clubs 
● het uitwerken van een advies van het Financieel Comité rond de fusie van de KBF en 

KB-P 
● de promotionele ondersteuning van de clubs 
● bijscholing rond de recente wetswijziging m.b.t. de rechtsvormen van verenigingen 
● uitbreiding van de KBF-webshop 
● uitwerking van educatief materiaal 
● het uitwerken van digitale lidkaarten 
● efficiëntieverhoging van het secretariaat door bv. digitalisering van een aantal 

processen 

● nagaan mogelijkheden op vlak van shared services met andere federaties 

Beslissing: 
Het Jaaractieplan 2019 wordt bij handopsteken goedgekeurd: 

− voor: 925 
− tegen: 0 
− onthoudingen: 0 



4. Verslag van het Financieel Comité. 

De jaarrekeningen dienen te worden nagekeken door de rekeningcommissarissen. De Raad 
van Bestuur besliste recent tot de oprichting van een Financieel Comité met volgende taken: 

● controle van de rekeningen 
● aanbevelingen over de systeem van interne controle en risicobeheer 

Het Financieel Comité is samengesteld uit de rekeningcommissarissen, de penningmeester, 
een vertegenwoordiger van het personeel en (externe) experts. 

Het Financieel Comité kwam een eerste keer samen op 28.2.2019, keek samen met de 
rekeningcommissarissen de rekeningen na en stelde een verslag op. Dit verslag werd ter 
voorbereiding van de Algemene Vergadering aan de clubs bezorgd. 

Met een pp-presentatie wordt de financiële evolutie geschetste van KBF van 2014 tot 2018 
op verschillende vlakken: 

● de bestedingen (activa van de balans) 
● de financiering (passief van de balans) 
● liquiditeitsratio 
● krediettermijnen 
● solvabiliteitsratio 
● continuïteitsratio 
● bedrijfskapitaal 
● herkomst en besteding der middelen 

Geconcludeerd wordt: 
● KBF is financieel gezond en niet te sterk afhankelijk van kredietinstellingen 
● het is belangrijk dat vorderingen sneller geïnd worden dan leveranciersschulden 

worden betaald 
● lidgelden en werkingssubsidies zijn en blijven de voornaamste bron van inkomsten  
● kostenbewaking blijft belangrijk 

5. Jaarrekeningen 2018. 
Toegelicht wordt dat de jaarrekeningen 2018 positiever afgesloten dan begroot. Zelfs zonder 
aftrek van afschrijvingen is er een positief resultaat. Tevens wordt uitleg verstrekt over 
volgende items: 

● financiering Mount Coach 
● de voordelen en beperkingen van de 15%-pot van AO 
● de overschrijdingen en overschotten tegenover de begroting 2018 
● de voornaamste inkomstenbronnen van KBF 
● de financiële resultaten van Pont-à-Lesse, Hotton en Durnal 

6. Begroting 2019. 
Met een pp-presentatie worden de kosten van de begroting 2019 toegelicht: 

● de sterk gewijzigde personeelssamenstelling zorgt voor een daling van de 
personeelskosten t.o.v. 2018 

● daling bijdrage rotsenfonds door een toename van het CAB-ledenaantal 
● de afschrijvingskosten technologisch materiaal, de Vennhütte en de Chaveehut 
● het dalen van de beurskost 
● meer realistische inschatting van kosten voor communicatie en drukwerk door een 

toename van het ledenaantal en een hoger btw-tarief 

Vervolgens komen de uitgangspunten voor de opbrengsten aan bod: 
● 5% extra leden 



● stijging uitbreiding mountainbike 
● stijging uitbreiding ski/snowboard 
● daling van de subsidies door verdere uitrol nieuw decreet  

7. Goedkeuring verslag Financieel Comité. 
Bij handopsteken wordt gestemd over het verslag van het Financieel Comité::  

− voor: 925 
− tegen: 0 
− onthoudingen: 0 

8. Goedkeuring jaarrekeningen 2018. 
Bij handopsteken wordt gestemd over de jaarrekeningen 2018:  

− voor: 852 
− tegen: 73  
− onthoudingen: 0 

9. Toewijzing van het resultaat. 
Bij handopsteken wordt het resultaat toegewezen aan het overgedragen resultaat van het 
passief:  

− voor: 852 
− tegen: 73 
− onthoudingen: 0 

10. Goedkeuring begroting 2019. 

Bij handopsteken wordt de begroting 2019 goedgekeurd: 
− voor: 925 
− tegen: 0 
− onthoudingen: 0 

11. Kwijting bestuurders. 
Bij handopsteken wordt kwijting verleend aan de bestuurders: 

- voor: 925 
- tegen: 0 
- onthoudingen: 0 

12. Samenstelling Financieel Comité. 
Kandidaten voor het Financieel Comité zijn: 

- Herman Lievens (expert) 
- Stijn Tóth (clubafgevaardigde - Alpigo) 
- Walter De Bruyne (clubafgevaardigde - BVLB) 

Bij handopsteken worden de 3 kandidaten verkozen als leden van het Financieel Comité:  
- voor: 925 
- tegen: 0 
- onthoudingen: 0 

13. Samenstelling Raad van Bestuur. 
Tuur Ceuleers, Jo Dotremont en Herman De Kegel zijn einde mandaat. Thomas Kerckhof is 



tot 2022 om professionele redenen niet langer beschikbaar als bestuurder en dus 
ontslagnemend. Gert Grommen nam ontslag. 

Herman De Kegel is herverkiesbaar. Kandidaat-bestuurders zijn: Tina Bollekens en Sander 
Wijgerse. 

In aanloop naar de Algemene Vergadering ontvingen de clubs een foto en korte toelichting 
van de verschillende kandidaten. Op de bijeenkomst zelf stellen de nieuwe kandidaat-
bestuurders zich kort voor. Tevens wordt melding gemaakt van de kandidaturen voor 
volgende rollen binnen de Raad van Bestuur: 

● Frank Stevens: voorzitter 
● Tina Bollekens: ondervoorzitter 
● Yanick Bos: penningmeester 
● Herman De Kegel: secretaris 

D.m.v. een geheime stemming wordt beslist over de kandidaturen. Deze geeft volgend 
resultaat: 

● Bollekens Tina: 
○ 706 stemmen voor 
○ 196 stemmen tegen 
○ 23 onthoudingen 

● De Kegel Herman: 
○ 766 stemmen voor 
○ 136 stemmen tegen 
○ 23 onthoudingen 

● Sander Wijgerse: 
○ 660 stemmen voor 
○ 242 stemmen tegen 
○ 23 onthoudingen  

De 3 kandidaten zijn verkozen. 

14. Statutenwijzigingen.. 

De voorgestelde wijzigingen werden, ter voorbereiding van de bijeenkomst, bezorgd aan de 
clubs waarbij de wijzigingen duidelijk werden aangegeven. 

Alle voorgestelde wijzigingen worden besproken. 

art.15 - voorgestelde aanpassing (in navolging RvCA 14.11.2018) : 
schrappen van paragraaf 1: (de leden zijn verplicht) jaarlijks, uiterlijk op 30 april 
een kopie van hun documenten die overeenkomstig de VZW-wetgeving jaarlijks 
dienen te worden neergelegd te bezorgen aan het secretariaat van de 
vereniging; 

Voorstel aanpassing is een gevolg van bespreking op de RvCA 14.11.2018. 
Gepleit wordt wel voor transparantie van de clubs naar de federatie.  

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd: 
●  925 stemmen voor 
● 0 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art. 17 - voorgestelde aanpassing (in navolging RvCA 14.11.2018): 
vervangen door: Alle effectieve en toegetreden federatie leden zijn jaarlijks een 
bijdrage verschuldigd aan de federatie. Deze bijdrage is gebaseerd op een 
bijdrage per clublid, die bij het federatielid is aangesloten. Deze bijdrage omvat 
zowel de verzekeringspremie van het individueel aangesloten clublid, als een 
bijdrage aan de algemene werking van de federatie. De RvB stelt jaarlijks dit 



bedrag voor in functie van de ingediende begroting en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering 
bepaalt de minimum bijdrage per clublid. 

Momenteel legt de RvB het bedrag van het 'federatiedeel' vast, en bepalen de clubs in de 
RvCA hoeveel zij daarbovenop vragen als 'clubdeel'.  Het voorstel komt er in essentie op 
neer dat de beslissing over het bedrag van het 'federatiedeel' verschoven zou worden van de 
RvB naar de AV. De clubs beschikken echter niet noodzakelijk over alle nodige informatie 
(zoals de verzekeringspremies, de bijdrage aan het AÖ, de algemene werkingskosten, enz., 
maar ook werking, beleidsopties e.d. die door de RvB zijn genomen). Bovendien kan de RvB 
op kortere termijn beslissen dan de AV, die in principe enkel in maart van elk jaar 
bijeenkomt. Verder worden de belangen van de clubs hoe dan ook reeds beschermd door 
het maximum bedrag dat nu in de statuten is opgenomen en door de algemene 
controlebevoegdheid van de AV. De RvB wordt door de AV beoordeeld (en indien nodig 
afgerekend) op haar beleid, en tot dit beleid hoort ook het vaststellen van het bedrag van het 
'federatiedeel'. 

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken verworpen: 
● 224 stemmen voor 
● 649 stemmen tegen 
● 52 onthoudingen  

art. 20 - voorgestelde aanpassing (RvB) (code Goed Bestuur - zachte indicator 4): 
De Bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor de duur van 
vier jaar.  Zij zijn maximaal drie maal opeenvolgend verkiesbaar. 

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken aanvaard: 
● 925 stemmen voor 
● 0 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art. 20 - voorgestelde aanpassing (Alpigo): 
De Bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor de duur van 
vier jaar.  Zij zijn maximaal drie maal opeenvolgend verkiesbaar. Na 12 
aaneengesloten jaren als bestuurder, moet hij 4 jaar wachten eer hij zich 
opnieuw verkiesbaar kan stellen.  

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken verworpen: 
● 25 stemmen voor 
● 900 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art. 20 - voorgestelde aanpassing (Alpigo): 
Kandidaat-bestuurders moeten minstens 3 jaar sportbeoefenaar zijn. Zij mogen niet 
zijn: 

● … 
● de kandidaat-bestuurder die verkozen wordt, mag geen 

bestuursmandaat bekleden in een club van KBF 

Argumentatie pro aanpassing: dient om belangenvermenging ten voordele van de eigen club 
te voorkomen en inside informatie in deze club te gebruiken 

De Raad van Bestuur meent dat: 
● er geen onverenigbaarheid is tussen de functies clubbestuurder en KBF-bestuurder 
● Bij hun voorstelling op de Algemene Vergadering van kandidaat-bestuurders wordt 

verlangd mogelijke belangenvermenging te melden 
● KBF-bestuurders door hun eigen club wel kunnen gedelegeerd/afgevaardigd worden 

(met stemrecht). De RvB adviseert echter dit zo veel mogelijk te beperken  
● KBF-bestuurders geen volmachthouder kunnen zijn van een club 



De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken verworpen: 
● 25 stemmen voor  
● 900 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art. 21 - voorgestelde aanpassing (RvB) (code Goed Bestuur - zachte indicator 4) 
De Raad van Bestuur kiest in haar midden een Voorzitter. Deze verkiezing geldt 
voor een duur van drie (3) jaar. De voorzitter kan slechts eenmaal herkozen 
worden als voorzitter, en kan na het einde van zijn tweede mandaat als 
voorzitter niet aanblijven als bestuurder. 
De Raad van Bestuur kiest verder in haar midden een ondervoorzitter, een 
secretaris en een penningmeester.  Deze verkiezing geldt voor een duur van één 
jaar. 

Argumentatie pro aanpassing: De Raad van Bestuur is principieel akkoord met de beperking 
van het mandaat van voorzitter tot twee termijnen en met de regel dat de voorzitter aan het 
einde van zijn mandaat niet kan aanblijven als bestuurder (m.a.w. de RvB volledig moet 
verlaten). Dit vereist een aanpassing van de statuten. In de huidige statuten wordt de 
voorzitter immers slechts voor een termijn van een jaar verkozen en zou een voorzitter dus 
slechts twee jaar kunnen aanblijven. Er wordt dus voorgesteld het maximale mandaat van de 
voorzitter op 6 jaar te brengen (twee maal drie jaar). 

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken aanvaard: 
● 925 stemmen voor 
● 0 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art. 21 - voorgestelde aanpassing (Alpigo) 
Bestuurders die kandidaat zijn om het voorzitterschap op te nemen stellen hun 
kandidatuur naar de leden van de Algemene Vergadering, die via een stemming 
de voorzitter verkiest. De Raad van Bestuur kiest verder in haar midden 
eventueel een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Raad 
van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan één of 
meer van haar leden, die alleen of gezamenlijk handelen. 

Argumentatie pro aanpassing: door de voorzitter te laten verkiezen door de leden van de 
Algemene Vergadering, wordt deze gedragen door de meerderheid ervan. 

Standpunt Raad van Bestuur: 
● de huidige regeling te handhaven 
● de Algemene Vergadering jaarlijks te melden wie kandidaat is voor welke 

bestuursfunctie (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester) 

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken verworpen: 
● 172 stemmen voor 
● 753 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art. 30 - voorgestelde aanpassing (RvB) (code Goed Bestuur): 
De individuele sportbeoefenaars worden vertegenwoordigd door de effectieve 
leden. Aan elk effectief lid worden 20 basisstemmen toegekend, verhoogd met een 
aantal bijkomende stemmen in functie van het aantal sportbeoefenaars aangesloten 
bij dit lid. 

Argumentatie pro aanpassing: wordt verlangd door Sport Vlaanderen i.k.v. Goed Bestuur. 

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken aanvaard: 
● 925 stemmen voor 
● 0 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 



art. 33, lid 15 - voorgestelde aanpassing (Alpigo) 
aankopen, verkopen en projecten voor gezamenlijk bedrag boven 100.000 € moeten 
door de RvB gemotiveerd en door de Algemene Vergadering goedgekeurd worden 
voor ze effectief gecontracteerd worden 

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken aanvaard: 
● 865 stemmen voor 
● 0 stemmen tegen 
● 60 onthoudingen 

art. 39 - voorgestelde aanpassing (RvB) 
De vereniging beschikt over een financieel comité, samengesteld uit een 
personeelslid, minimaal 2 en maximaal 5 vertegenwoordigers uit verschillende 
clubs en een externe en onafhankelijke deskundige. 

Alpigo stelt voor om minimaal 3 vertegenwoordigers van de clubs te voorzien. 

De aanpassing voorgesteld door de RvB wordt bij handopsteken aanvaard: 
● 925 stemmen voor 
● 0 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art 39 - voorgestelde aanpassing (Alpigo) 
Het financieel comité verkiest onder haar leden een voorzitter. 

De Raad van Bestuur argumenteert dat de bijeenkomsten beter geleid worden door de 
penningmeester. 

De voorgestelde aanpassing wordt bij handopsteken verworpen: 
● 0 stemmen voor 
● 925 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art 39 - voorgestelde aanpassing (Alpigo) 
Taken (financieel comité): 

4. Het financieel comité voert een halfjaarlijkse controle uit op de 
begroting van de vzw en rapporteert hierover aan de Algemene 
Vergadering 

De Raad van Bestuur argumenteert dat de voorgestelde halfjaarlijkse controle weinig zin 
heeft, enerzijds omdat dit niet strookt met de taak van het financieel comité en anderzijds 
omdat het financieel comité rapporteert aan de Algemene Vergadering, die zelf maar 
eenmaal per jaar bijeenkomt. 

De voorgestelde aanpassing wordt bij handopsteken verworpen: 
● 0 stemmen voor 
● 925 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art 39 - voorgestelde aanpassing (Alpigo) 
Taken (financieel comité): 

5. Het financieel comité voert controle uit op de uitgaven van de vzw. 
Uitgaven hoger dan 10.000 €, voor investeringen onderhevig aan 
afschrijvingen, niet-gebudgetteerde uitgaven en uitgaven boven budget, 
dienen het voorwerp uit te maken van een nota met verantwoording, 
kostenplaatje, evt. prijsvergelijking, cijfermatige impact op toekomstig 
jaarresultaat of aanpassing van het budget. Deze nota moet voorgelegd 
worden aan het financieel comité 

De Raad van Bestuur is van mening dat deze voorgestelde nieuwe paragraaf niet in lijn is 
met de taak van het financieel comité. Het financieel comité oefent een technische controle 



van de boekhouding uit (zijn alle facturen geboekt, op de correcte boekhoudkundige posten, 
zijn de uitgaven correct geboekt, enz…). Het is niet de taak van het financieel comité om een 
controle uit te voeren (vooraf of nadien) op de opportuniteit van de uitgaven. Dat is de taak 
en de bevoegdheid van de RvB. 

De voorgestelde aanpassing wordt bij handopsteken verworpen: 
● 0 stemmen voor 
● 925 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

art. 39 - voorgestelde aanpassing (Alpigo) 
Het financieel comité komt minstens tweemaal per jaar samen op initiatief van de 
penningmeester. 

De Raad van Bestuur argumenteert ook hier dat 2 controles/jaar weinig zin heeft omdat het 
financieel comité rapporteert aan de Algemene Vergadering, die zelf maar eenmaal per jaar 
bijeenkomt. 

De voorgestelde aanpassing wordt bij handopsteken verworpen: 
● 73 stemmen voor  
● 852 stemmen tegen 
● 0 onthoudingen 

15. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement. 
Omdat geoordeeld wordt dat de werking van het Financieel Comité voldoende verankerd is 
in de statuten, wordt het Huishoudelijk Reglement niet aangepast. 

16. Beleidsplan 2021-2024. 
Vooropgesteld wordt dat een beleidsplan de concretisering is van een toekomstvisie en 
ideeën om de bergsport uit te laten groeien niet beperkt zijn in de tijd. 

In het kader van een co-creatief traject stelt de Raad van Bestuur voor om in groep (clubs, 
leden, medewerkers, Raad van Bestuur) samen na te denken rond enkele vraagstellingen, 
ondersteund door feitelijke informatie en dit met focus op meerdere dimensies 
(sporttechnisch, marketing & communicatie, dienstverlening aan leden en clubs, enz..). 

Dit traject bestaat uit meerdere fasen die nauwer toegelicht worden: 
● brainstormfase (mei 2019 - augustus 2019) 
● planfase (september 2019 - januari 2020) 
● validatiefase (februari 2020 - mei 2020) 
● implementatiefase (januari 2021 - november 2021) 

Op de RvCA van 14.5.2019 zullen aanpak en timing gedetailleerd worden toegelicht. Om 
alles in goede banen te leiden op vlak van timing zal een stuurgroep opgericht worden. 

In een gedachtewisseling komen volgende zaken aan bod: 
● de federatie moet rekening houden met de inbreng van de clubs en niet alles van 

tafel vegen. Geantwoord wordt dat het Beleidsplan een grootst gemene deler is, 
bovendien realistisch moet zijn maar er zeker en vast op een coöperatieve manier zal 
worden gewerkt 

● gevraagd wordt met pdf-documenten te werken i.p.v. documenten in Google Drive 
● de onderwerpen uit de brainstormsessie op de jongste RvCA worden meegenomen 

in het Beleidsplan (light versie lidmaatschap, verzekering, … 

Jan Van Herbruggen en Stijn Tóth stellen zich alvast kandidaat als clubvertegenwoordigers 
in de Stuurgroep Beleidsplan 2021-2024. Bijkomende kandidaturen kunnen ingediend 
worden tot 15 april bij Yanick Bos. 



17. Aanvaarding nieuwe leden. 
Meegedeeld wordt dat de Raad van Bestuur op 26.11.2018 Alpamayo Klim Club vzw 
aanvaardde als toegetreden lid. Een vertegenwoordiger stelt zijn clubwerking kort voor. 

In 2018 beëindigde Alosta vzw zijn activiteiten en werd dus geschrapt als toegetreden lid.  

Er zijn geen aanvragen om toe te treden als effectief lid.  

18. Kei van de KBF. 
Gonda Martens wordt unaniem postuum verkozen tot Kei van de KBF. Dit vanwege haar 
jarenlange inzet voor de Chaveehut. Benadrukt wordt dat hiermee ook alle wirten worden 
gehuldigd. 

In aanwezigheid van een aantal wirten wordt de Kei symbolisch overhandigd aan haar 
kinderen. 

19. Award snelst groeiende club. 
Hungara vzw kende in 2018 de grootste ledenaangroei (absoluut en relatief). Hiervoor wordt 
deze club een klimtouw geschonken. 

20. Varia. 
20.1. Clubstimuli. 

BVLB vraagt meer financiële stimuli voor clubs die heel actief zijn op vlak van rotsbeheer. In 
de clubstimuli is een bedrag voorzien voor elke club die 15 mandagen presteert (op 3 
verschillende werkdagen). Een club zoals BVLB (presteert 150 mandagen op de rotsen) 
krijgt geen extra ondersteuning voor hun grotere inspanning. 

Geantwoord wordt dit mee te nemen naar de evaluatie van de clubstimuli op de RvCA in 
2020. 

20.2. Bedanking. 

Met een kort dankwoordje wordt afscheid genomen van Tuur Ceuleers als voorzitter van 
KBF en Hanne Gyselbrecht als administratief coördinator. 


