
Notulen Algemene Vergadering KBF 26.3.2022 
 
Voor de stemmingen werd gebruik gemaakt van Election Runner. De stemgerechtigde 
afgevaardigden werden gebriefd over het gebruik ervan. 

Aanwezig: 

Bestuurders: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Paul Verzele, Hans Kok, 
Paul Leysen, Jan Cools & Herman De Kegel (notulen). 

Personeelsleden: Bruno Vermeeren, Annelore Orije 

KBF-clubs - effectieve leden: 
● Belgische Alpenclub Antwerpen: Paul Verzele 
● Bergsport Oost-Vlaanderen: Philippe Caboor & Michaël De Pauw 
● Bergsport Vlaams Brabant: Ingrid De Wolf & André Sadones 
● Bergsportclub Alpigo: Géza Tóth & Stijn Tóth 
● Bergsportvereniging Klein-Brabant: Wim Béatse & Stef Duymelinck 
● Bergsportvereniging Provincie Antwerpen: Jort Van Schil 
● Bleau Climbing Team: Bert Geerinckx 
● Blueberry Club: Koen Demuynck 
● Canyon Team Vlaanderen: Daniël Buvens 
● De Bergpallieters: Els Van Hove & Tino Plettinck 
● Klimclub Hungaria: Steave Sente & Simon De Baere 
● Vertical Thinking: Denis Hoste 
● Vlaamse Bergsport Waasland: John Van Coillie  
● West Coast Lizards Climbing Team: Olivier Cauwelier & Tom Vander Zande 
● West-Vlaamse Bergsportvereniging: Nicole Vyncke 

Ereleden: 
● Tuur Ceuleers 
● Hendrik Peeters 

Gastspreker:  
● Lode Beckers (secretaris-generaal UIAA) 

Waarnemer/genodigde:  
● Frederik Leys (paraclimber en stichter vzw ParaBel) 

Verontschuldigd: 

Bestuurders: 
● Sam De Smet 

KBF-clubs - effectieve leden: 
● Belgische Alpenclub Limburg - volmacht aan BVKB 
● Hiking Advisor - volmacht aan Alpigo 
● Kajoe - verleent geen volmacht 
● Limburgse Bergsport Vereniging - volmacht aan BVLB 

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● Alpamayo Klim Club 

● Balance Bouldering Team 

● Future Sports 



● Leuvense Universitaire Alpine Klub 
● Olympia Jeugdklimteam 

Ereleden: 
● Robert Renzler 
● Bart Overlaet 
● Norbert De Jager 
● Herman Bovée 

Afwezig: 

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

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● BeSlack North 
● Boulder Klimclub Herent 
● City Lizard 
● CLIMBR 
● Fun Adventure 
● Rhino Boulder Gym 
● X-Academy 

 

Agendapunten 

1. Verwelkoming 
2. Jaarverslag 2021 en Jaaractieplan 2022 
3. Jaarrekening 2022 
4. Begroting 2022 
5. Verslag van het Financieel Comité  
6. Samenstelling financieel comité 
7. Samenstelling Bestuursorgaan 
8. Huishoudelijk Reglement - aanpassingen 
9. Samenstelling Klachtencommissie 

10. Stemmingen 
11. Voorstelling vzw ParaBel 
12. Uiteenzetting Lode Beckers 
13. Kei van de KBF 2020, 2021 en 2022 
14. Award snelst groeiende club 2020 en 2021 
15. Varia 

Verwelkoming. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

Vervolgens wordt toelichting verstrekt over de stemprocedure via Election Runner. 

Informatie over de stemopneming: 
● totaal aantal stemmen = 1046 
● totaal aantal effectieve leden = 23 



● min. aantal deelnemers stemming = 7 
● totaal aantal aanwezige stemmen = 899 
● gewone meerderheid = 450 
● totaal aantal aanwezige effectieve leden = 15 
● effectieve leden die volmacht verlenen = 3  

2. Jaarverslag 2021 - Jaaractieplan 2022. 

Met een pp-presentatie wordt toelichting gegeven over volgende aspecten van het jaarverslag:  

● Beleid  
○ de goedkeuring van het Beleidsplan 2021-2024 
○ de realisatie van 100 % van de harde indicatoren Goed Bestuur 
○ een testevent in Klimax i.k.v. van de coronapandemie dat leidde tot een 

aanpassing van het protocol 
○ de goedkeuring van de Beleidsfocus Jeugd in Touw waarbij 15 clubs interesse 

toonden. Zowel Sport Vlaanderen als KBF verlenen financiële ondersteuning.  
○ Wat het Bestuursorgaan betreft wordt gemeld: 

■ het ontslag van Tina Bollekens als bestuurder 
■ de onkostenvergoedingen van de bestuurders (verplaatsingen, 

telefoonkosten van penningmeester en secretaris en het ter beschikking 
stellen van een laptop aan de secretaris) 

■ het schenken van een RAB-duffelbag met KBF-logo aan de bestuurders 
■ het vermijden van een belangenconflict bij de aanwerving van een 

sporttechnische medewerker 
○ de ingebruikname van een nieuw boekhoudpakket waardoor sinds 1.1.2021 de 

boekhouding integraal digitaal gebeurt  
○ de omschakeling naar Dynamics 365 voor het ledenbeheer. De data-import 

zorgde voor een aantal probleem die ondertussen zijn opgelost. De 
omschakeling maakte de integratie mogelijk van de verzekeringsaangifte en 
‘klimenbergsportongevallen.eu’ 

○ voor 2022 wordt ingezet op: 
■ de verdere uitbouw van het ledenbeheersysteem (overleg met de 

clubadministratie en het inschrijven voor clubactiviteiten via Dynamics 
365)  

■ uitrol van Jeugd in Touw 
■ een reservatiesysteem voor de hutten 
■ screening duurzaamheid i.s.m. UAntwerpen 
■ de beleidsfocus Innovatie waardoor een budget toegekend werd voor 

digitalisering van opleidingen en bijscholingen  

● Leden 
○ de aanvaarding in 2021 van de aanvraag voor toegetreden lidmaatschap voor 

Fun Adventure. Een soortgelijke aanvraag van CLIMBR werd begin 2022 
goedgekeurd.  

○ toelichting over de evolutie en samenstelling van de clubstimuli 
○ de besteding van de verkregen ondersteuning van de Vlaamse overheid i.k.v. 

de coronapandemie aan enerzijds de organisatie van 16 lokale/regionale 
wedstrijden en anderzijds verdeeld onder de clubs op basis van de 
ledenaantallen 

○ de besproken thema’s op de RvCA-bijeenkomsten van 12.5.2021 en 
17.11.2021 

○ de clubkledij en promotiemateriaal 



○ de evolutie van de basissubsidies Sport Vlaanderen vs het ledenaantal 
○ een overzicht van de evolutie sinds 2012 van het ledenaantal (zowel per lidtype 

als bestaande leden vs nieuwe leden) 
○ een oproep aan de clubs om volop mee te werken aan ledenwerving door: 

■ de campagnes van KBF te steunen 
■ activiteiten te organiseren gericht op potentiële leden 
■ bestaande leden betrekken bij het aanspreken van niet-georganiseerde 

sporters (niet in het minst sportklimmers en bergwandelaars) 

● Communicatie 
○ cijfers over het aantal bezoekers van de website, de verschillende 

nieuwsbrieven, het tijdschrift Monte, de verschillende social media-kanalen van 
KBF, het aantal persberichten en artikels, advertenties in tijdschriften en de 
social media ads. 

○ een overzicht van een aantal andere initiatieven 
○ in 2022 ligt de focus op een communicatiestrategie waarbij vertrokken wordt 

van de missie met als doel: een vernieuwing van de website, doelstelling en 
positionering van Monte en een mogelijke digitalisering van de 
opleidingsbrochure. Tevens wordt een Facebook-policy uitgewerkt. 

● Evenementen 
○ in 2021 vond enkel een digitale Fiets- en Wandelbeurs plaats (zonder Mount 

Expo) en door corona geen andere beurzen. 
○ andere evenementen waren ‘12 uur van Durnal’, de opening van het massief 

Rocher des Béguines in Burnot. 
○ de kaderdag werd afgelast maar de planning wordt in 2022 hernomen o.d.v. 

van webinars, bijscholingen, de Outdoor Kaderdag en de Dag van de Trainer 
○ toelichting van de vele initiatieven i.k.v. ‘Avontuur in je kot’ evenals het event 

Flanders Family Ride i.s.m. Sport Vlaanderen en het Belgian Highline Festival 
○ toelichting van de geplande evenementen voor 2022 

● Disciplines 
○ disciplineverschrijdend in 2021: 

■ de geslaagde Noodoefening 
■ de integratie van  ‘klimenbergsportongevalllen.eu in 

portaal.klimenbergsportfederatie.eu 
■ verdubbeling van het aantal club-API’s 
■ een eerste denkoefening rond ‘Vrouwen in de Bergsport’. 

○ disciplineoverschrijdend voor 2022: 
■ veiligheid (Noodoefening, terugkomdag club-API’s) 
■ bijscholingen/workshops 
■ het starten van een onderzoek rond verplichte bijscholing van 

sportkaders en rond risicomanagement in opleidingen 
■ het uitwerken van een actieplan rond ‘Vrouwen in de Bergsport’ 

○ een overzicht van het aantal verstrekte kvb’s 
○ toelichting van de activiteiten van Mount Coach 
○ voor de disciplines Bergbeklimmen, Bergwandelen, Canyoning, Rotsklimmen, 

Via Ferrata, Sportklimmen, Winter en Skyrunning een overzicht van de 
activiteiten in 2021 en de planning 2022. Hiermee samenhangend worden de 
clubs opgeroepen mee in te zetten op het organiseren van regionale 
competities om de instroom naar competitieklimmen en de doorstroom naar 
topsport te garanderen. 

● Infrastructuur 
○ de realisaties in 2021 van de Adviesraad Rotsbeheer en de planning voor 2022 



○ de sluiting van de hutten tot midden juni 2021 ten gevolge van de 
coronamaatregelen 

○ de bezetting van beide hutten 
○ het onderzoeken in 2022 naar een opleidingslokaal in de Chaveehut en het 

organiseren van een bijscholingsweekend in de Vennhütte 
○ de interesse van KBF voor het initiatief van VSF voor een gezamenlijke 

huisvesting van sportfederaties i.k.v. shared services en het helaas mislukken 
van de opportuniteit van het project 3-Eiken (door beslissing UA) 

● Verzekering 
○ de aanpassingen van de verzekeringspolis door de overstap naar een nieuwe 

verzekeraar op 1.1.2021 
○ een overzicht van het aantal ongevallen en daarmee samenhangend de oproep 

naar individuele sporters het thuisfront te informeren over de plannen, zeker bij 
solo-projecten 

● Partnerships 
○ een overzicht van de partnerships met klimzalen (BFIC), NKBV, de 

Bergstijgers, commerciële partners 
○ de gesprekken met VTS over de opleidingen Bergsportschool 

● Personeel 
○ de indiensttreding van een sporttechnische medewerker voor de disciplines 

Bergwandelen en Winter 

Vervolgens worden de personeelsleden en de talrijke vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage 
aan de werking van KBF. 

In een vragenronde komen aan bod: 
● het openstellen van de hutten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
● het agenderen van een stand van zaken van het Beleidsplan 2021-2024 op de RvCA 

18.5.2022 

3. Jaarrekening 2021.  

Wat de uitgaven in 2021 betreft wordt vermeld 
● zorgden voor minder uitgaven: 

○ de loonkosten waren iets lager dan begroot 
○ de coronamaatregelen met als gevolg: 

■ minder competitiewedstrijden 
■ geen deelname aan beurzen en evenementen en de annulatie van de 

sportkaderdag 
○ minder kosten i.v.m. de hutten 
○ Topsport 

● meer uitgaven waren er door: 
○ de investering in het nieuwe ledenbeheersysteem 
○ IT-ondersteuning door omschakeling Microsoft en de digitalisering van de 

boekhouding 
Daartegenover waren er ook minder inkomsten door: 

● daling van het ledenaantal met 3% 
● sluiting van de hutten 
● minder inkomsten vanuit Topsport  



Het negatieve resultaat is uitzonderlijk en gevolg van de coronapandemie. Anderzijds is het 
negatieve resultaat minder groot dan voorzien in de begroting 2021. 
A.h.v. 2 ratio’s (graad van financiële onafhankelijkheid en liquiditeit in enge zin) wordt 
aangetoond dat KBF financieel een gezonde organisatie is. De evolutie van deze ratio’s zal de 
komende jaren op eenzelfde manier getoond kunnen worden door de overstap naar het 
nieuwe boekhoudsysteem dat in meer transparante rapportering via diverse dimensies kan 
voorzien (kostenposten, disciplines enz.). 

4. Begroting 2022. 

Vermeld wordt: 
● een extra investering in het ledenbeheersysteem 
● deelname aan Sportzomer waarbij gehoopt wordt op een groot bereik bij mensen die 

KBF niet kennen 
● de toegezegde topsportsubsidies 
● de renteloze lening aan een KBF-club voor een boulderstructuur 
● de ondersteuning i.k.v. Jeugd in Touw 
● de ondersteuning i.k.v. digitalisering van opleidingen 
● de toegezegde ondersteuning i.k.v. BeGold 

Op de RvCA van 18 mei zal - volgens de beslissing in 2021 - beslist moeten worden over een 
aanpassing van het lidgeld 2023.  

5. Verslag Financieel Comité. 

Het Financieel Comité kwam bijeen op 17.2.2022. Volgende punten werden besproken: 
● jaarrekening en begroting 
● opvolging auditrapport 2019 
● organisatie kastoezicht 

Het Financieel Comité concludeert: 
● De aandachtspunten uit het auditrapport 2019 werden voldoende aangepakt zodat een 

verdere opvolging niet langer noodzakelijk is. Een nieuwe opportuniteitenanalyse kan 
wenselijk zijn. 

● de jaarrekening geeft een getrouw beeld van de toestand van de vzw per 31/12/2021, 
alsmede van de resultaten van haar werkzaamheden voor het jaar afgesloten op die 
datum 

● de boekhouding van de vzw werd gevoerd in overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften.  

6. Samenstelling Financieel Comité. 

Het Financieel Comité is samengesteld uit volgende personen: 
● Stijn Tóth - clubvertegenwoordiger (Alpigo) 
● Walter De Bruyne - clubvertegenwoordiger (BVLB) 
● Herman Lievens (onafhankelijk expert) 
● Bruno Vermeeren - administratief directeur 
● Sarah Ten Hartog - secretariaat KBF 
● De penningmeester 

Walter De Bruyne wenst zijn mandaat niet te verlengen en wordt bedankt voor zijn jarenlange 
inzet. 
De clubs worden gevraagd een of meerdere clubvertegenwoordigers voor te stellen.  



7. Samenstelling Bestuursorgaan.  

Frank Stevens, Yanick Bos, Paul Verzele en Hans Kok zijn einde mandaat en stellen zich 
herverkiesbaar. Het mandaat van Tina Bollekens werd van rechtswege beëindigd. 

Kandidaat-bestuurder is Nicole Vyncke. 

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

● Yanick Bos: voorzitter 
● Bart Vercruyssen: ondervoorzitter 
● Frank Stevens: penningmeester 
● Herman De Kegel: secretaris 

8. Aanpassingen huishoudelijk reglement. 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de clubs een voorstel voor aanpassing van 
het Huishoudelijk Reglement. Deze aanpassingen gebeuren (deels) i.k.v. Goed Bestuur: 

● doel, samenstelling, bevoegdheden en de rapportering van de adviesorganen wordt 
nauwer omschreven 

● de oprichting van een klachtencommissie 
● vervangen van de titel ‘teamlead’ door ‘algemeen directeur’ 

De opmerkingen vanwege clubs werden al verwerkt in het voorstel dat ter stemming wordt 
voorgelegd. 

9. Samenstelling Klachtencommissie. 

Voorstel van samenstelling van klachtencommissie: 
● Bart Vercruyssen (effectief lid) 
● Paul Verzele (effectief lid) 
● Bruno Vermeeren (notulist) 
● Paul Leysen (plaatsvervanger) 
● Herman De Kegel (plaatsvervanger) 

10. Resultaat van de stemmingen. 

● De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met het jaarverslag van KBF 
voor 2021 

○ stemmen voor: 899 
○ stemmen tegen: 0 
○ onthoudingen: 0 

● De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de jaarrekening van KBF 
voor 2021 en de toewijzing van het resultaat: 

○ .stemmen voor: 899 
○ stemmen tegen: 0 
○ onthoudingen: 0 

● De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de begroting van KBF voor 
2022: 

○ stemmen voor: 899 
○ stemmen tegen: 0 



○ onthoudingen: 0 

● De leden van de Algemene Vergadering verlenen kwijting aan de bestuurders van KBF: 
○ stemmen voor: 899 
○ stemmen tegen: 0 
○ onthoudingen: 0 

● De leden van de Algemene Vergadering stemmen in met de samenstelling van het 
Financieel Comité (clubvertegenwoordiging en expert): 

○ stemmen voor: 899 
○ stemmen tegen: 0 
○ onthoudingen: 0 

● Stemming over de kandidaten voor het Bestuursorgaan: 
○ Nicole Vyncke: 

■ stemmen voor: 857 
■ stemmen tegen: 0 
■ onthoudingen: 42 

○ Yanick Bos: 
■ stemmen voor: 737 
■ stemmen tegen: 162 
■ onthoudingen: 0 

○ Hans Kok: 
■ stemmen voor: 857 
■ stemmen tegen: 0 
■ onthoudingen: 42 

○ Frank Stevens: 
■ stemmen voor: 899 
■ stemmen tegen: 0 
■ onthoudingen: 0 

○ Paul Verzele: 
■ stemmen voor: 764 
■ stemmen tegen: 93 
■ onthoudingen: 42 

Alle kandidaten zijn verkozen. 

● De leden van de Algemene Vergadering keuren de aanpassingen aan het 
Huishoudelijk Reglement goed: 

○ stemmen voor: 899 
○ stemmen tegen: 0 
○ onthoudingen: 0 

● De leden van de Algemene Vergadering stemmen in met de samenstelling van de 
Klachtencommissie: 

○ stemmen voor: 875 
○ stemmen tegen: 0 
○ onthoudingen: 24 

11. Voorstelling vzw ParaBel. 

Frederik Leys stelt de vzw ParaBel voor. Deze vzw werd opgericht door 4 leden KBF en heeft 
volgende doelstellingen: 

1. Meer Belgen met een fysieke beperking aan het klimmen zetten door: 
○ promotie maken voor het paraklimmen (klimmen met een fysieke beperking) 
○ het organiseren van laagdrempelige initiatie activiteiten. 



2. Mensen met een fysieke beperking motiveren en ondersteunen om zo goed als 
mogelijk te klimmen met als doel het Belgisch paraklimteam uit te breiden. 

3. Daar waar gepast gevorderde paraklimmers ondersteunen, zowel financieel als 
organisatorisch, zodat het voor hen gemakkelijker is deel te nemen aan internationale 
wedstrijden 

Een eerste actiepunt is het aantrekken van ‘supporters’: organisaties, klimclubs, klimzalen, 
federaties kunnen een (jaarlijkse) bijdrage leveren van 200 €. 
De ingezamelde gelden worden gelijk verdeeld over 3 pijlers: 

● het promoten van paraklimmen in België (posters, brochure, folder, reclame op sociale 
media) 

● de activiteiten van ParaBel (momenteel staan gepland: 2 initiaties muurklimmen en 1 
initiatie rotsklimmen 

● het ondersteunen van hun internationale atleten 

In een gedachtewisseling komen volgende onderwerpen aan bod: 
● ParaBel wil zich niet beperken tot enkel wedstrijdklimmen maar ook en vooral mensen 

met een fysieke beperking aan het klimmen krijgen. ParaBel kan en wil KBF-clubs 
begeleiden in het klimmen voor mensen met een beperking zowel recreatief, voor 
verbetering van de individuele prestatie als het competitieklimmen. 

● voor het begeleiden van klimmers met een beperking bestaat geen handleiding. 
Parabel kan gecontacteerd worden zowel voor advies als effectieve fysieke begeleiding 

● er wordt zowel ingezet op indoor- als rotsklimmen. Niet op alpiene klimmen omdat 
binnen Parabel daarrond momenteel nog geen expertise aanwezig is. 

● het is niet de bedoeling klimmers met een beperking door te sturen naar Parabel. 
Parabel wil ondersteuning bieden aan de clubs voor begeleiding van klimmers met een 
beperking 

● KBF en ParaBel willen elkaar ondersteunen en wederzijds ervaringen, signalen en 
kennis delen om het paraklimmen maximaal kansen te geven in België. 

12. Uiteenzetting Lode Beckers over UIAA. 

Lode Beckers, secretaris-generaal van UIAA, werd gevraagd een uiteenzetting te geven over 
de UIAA. 
In een eerste deel wordt ingegaan het ontstaan en de oorspronkelijke doeleinden. Vervolgens 
wordt toelichting verstrekt over de huidige structuur, samenstelling en werking van de 
verschillende commissies. 
Nadien wordt de rol van de UIAA uit de doeken gedaan, dieper ingegaan op een aantal 
financiële aspecten. 
Geëindigd wordt met een persoonlijke opinie van dhr. Beckers over de uitdagingen voor de 
UIAA in de nabije en verdere toekomst. 

In een vragenronde komen volgende items aan bod: 
● de UIAA-labels worden toegekend na een proces dat start met ernstig 

wetenschappelijk onderzoek van geaccrediteerde labo’s waarop nadien experten de 
resultaten ervan bespreken 

● het onderzoek wordt gefinancierd door de bedrijven zelf 
● een onafhankelijk comité waar over mogelijke belangenconflicten met fabrikanten die 

bovendien een document dienen te ondertekenen.   

13. Kei van de KBF. 

Op de Bijzondere Algemene Vergadering werd de Kei van de KBF 2020 toegekend aan Tuur 
Ceuleers. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de fusie van BAC en VBSF en was 12 jaar 



voorzitter van KBF. De daarmee samenhangende trofee kon echter nog niet overhandigd 
worden omwille van de coronamaatregelen. Onder applaus kon hij die nu in ontvangst nemen. 

Op de Algemene Vergadering 2021 werd Robert Renzler verkozen tot Kei van de KBF 2021. 
De trofee werd hem overhandigd door de ondervoorzitter op de Algemene Vergadering 
Alpenverein Österreich najaar 2021. 

Hendrik Peeters, ex-BVLB en ex-CMBel-bestuurder, werd door het KBF-bestuursorgaan 
verkozen tot Kei van de KBF 2022 omwille van zijn stuwende kracht bij de organisatie van de 
Goldfingers en Wereldbekermanches in Klimax en zijn sterke betrokkenheid bij het 
topsportgebeuren. Ook hem wordt onder applaus de trofee overhandigd. 

14. Award snelst groeiende club.  

Klimclub Hungaria was de snelst groeiende club in 2019 maar kon, omwille van de 
coronamaatregelen, de award nog niet worden overhandigd. Onder applaus wordt de award 
(o.v.v. een klimtouw) overhandigd aan de voorzitter en secretaris van de club. 

Als snelst groeiende club 2020 eindigden Vertical Thinking en Alpamayo Klim Club ex-aequo. 
Eveneens onder applaus neemt de afgevaardigde van Vertical Thinking het klimtouw in 
ontvangst. Alpamayo Klim Club vraagt het KBF-bestuursorgaan te schenken aan “een club of 
een jeugdinitiatief die dergelijk touw kunnen gebruiken”. 

Hiking Advisor en Leuvense Universitaire Alpiene Klub eindigden ex-aequo als snelst 
groeiende club 2021. Hiking Advisor schenkt het klimtouw aan KBF-club Alpigo. LUAK kon 
niet aanwezig zijn en zal het touw overhandigd worden op een volgende bijeenkomst.  

15. Varia. 

N.a.v. een rondvraag worden volgende punten Varia aangebracht 

15.1. Leveringstermijn kvb-pasjes. 

Op een tussenkomst wordt geantwoord dat de lange tijdsduur voor het leveren van de kvb-
pasjes te wijten was aan het zoeken naar een nieuwe leverancier. Dit euvel zou, ook naar de 
toekomst toe, moeten opgelost zijn. 

In geval dit zich in de toekomst nog zou voordoen, wordt gevraagd de geslaagden via mail te 
informeren zodat ze deze mail als bewijs kunnen tonen voor toegang tot een klimzaal. 

15.2. Mailing hernieuwing lidmaatschap. 

Gemeld wordt dat de mails voor hernieuwing van het lidmaatschap soms in SPAM 
terechtkomen bij de leden. Gevraagd wordt terug te keren naar het herinneren via een brief. 

Geantwoord wordt dat een bewuste keuze is gemaakt voor het gebruik van e-mail voor een 
eerste oproep tot hernieuwing van het lidmaatschap evenals een herinnering. Pas indien geen 
reactie komt op de 2de e-mail, wordt een brief verstuurd. Gevraagd wordt bij problemen het 
secretariaat te contacteren. 

15.3. Welkomstmail. 

Er zal worden onderzocht om de automatische welkomstmail bij nieuwe inschrijvingen, niet 
enkel namens KBF maar ook namens de betrokken club te sturen. 



15.4. Clubstimuli. 

Gevraagd wordt het deel van het lidgeld bestemd voor clubs voor GU-leden identiek te 
berekenen alsof het meerdere AU-leden betreffen. Nu ontvangen clubs in verhouding minder 
voor individuele sporters die samen GU-lid zijn dan wanneer het afzonderlijke AU-leden betrof. 

Geantwoord wordt dat: 
● de kosten voor KBF voor een GU-lidmaatschap hoger zijn vermits voor elke individueel 

sporter - ongeacht de lidmaatschapscategorie, evenveel dient bijgedragen aan bv. AÖ 
en de decretale verzekering 

● op de RvCA 18.5.2022 een agendapunt zal gewijd worden aan het lidgeld 

15.5. Sporttechnische proeven. 

Op de vraag naar meer sporttechnische proeven (GTE’s) wordt geantwoord dat dit 
samenhangt met: 

● een voldoende aantal inschrijvingen 
● beschikbaarheid van erkende examinatoren 

 

 


