
Notulen Bijzondere Algemene Vergadering KBF 
18.11.2020 
 
Omwille van de maatregelen van de overheid i.k.v. de coronacrisis, verliep deze bijeenkomst 
via een conference call (Google Meet) 

Aanwezig: 

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

Personeelsleden: Bruno Vermeeren (teamlead) 

KBF-clubs - effectieve leden: 
● Belgische Alpenclub Antwerpen: Wim Acke 
● Belgische Alpenclub Limburg: Frank Joppen 
● Bergsport Oost-Vlaanderen: Philippe Caboor 
● Bergsport Vlaams Brabant: Walter De Bruyne 
● Bergsportclub Alpigo: Stijn Tóth 
● Bergsportvereniging Klein-Brabant: Stef Duymelinck 
● Bergsportvereniging Provincie Antwerpen: Jort Van Schil 
● Bleau Climbing Team: Bert Geerinckx 
● Blueberry Club: Koen Demuynck 
● Canyon Team Vlaanderen: Daniël Buvens 
● Climbing Team De Dam: Arne Iserbyt 
● Crux Climbing Team: Danny Verbinnen & Christopher van Eijnsbergen 
● De Bergpallieters: Filip Binon 
● Hiking Advisor: Debbie Sanders 
● Kajoe: Erik Mercelis 
● Klimclub Hungaria: Steave Sente 
● Limburgse Bergsport Vereniging: Lode Draelants 
● Vertical Thinking: Renaat Will 
● Vlaamse Bergsport Waasland: Nick Van Keer 
● West Coast Lizards Climbing Team: Olivier Cauwelier & Tom Vander Zande 
● West-Vlaamse Bergsportvereniging: Nicole Vyncke 

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● Future Sports: Marc Van den Bossche 

Afwezig: 

Bestuurders: 
● Tina Bollekens 

KBF-clubs - effectieve leden: 
● Alpua 
● Blok Climbing Team 

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● Alpamayo Klim Club 
● Balance Bouldering Team 
● Boulder Klimclub Herent 
● City Lizard 
● Leuvense Universitaire Alpiene Klub 



● Olympia Jeugdklimteam 
● Rhino Boulder Gym 
● X-Academy 

Agendapunten 

1. Verwelkoming 
2. Bekrachtiging beslissingen Algemene Ledenvergadering 15.5.2020 
3. Verslag van de rekeningcommissarissen 
4. Kwijting bestuurders 
5. Aanpassingen statuten 
6. Huishoudelijk Reglement 
7. Overhandiging Kei van de KBF 
8. Overhandiging award snelst groeiende club 
9. Nieuwe toegetreden leden 

10. Varia 

1. Verwelkoming. 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.. 

Vervolgens wordt informatie verstrekt rond de stemopneming: 
● totaal aantal stemmen = 1.080 
● aanwezigheidsquorum = 7 
● aanwezigheidsquorum statutenwijziging = 15  
● aantal aanwezige effectieve leden = 21 
● aantal aanwezige stemmen = 1.032 
● absolute meerderheid = 517 
● beslissingsquorum statutenwijziging = 688 

Hieruit blijkt dat de vereiste quota bereikt zijn. 

2. Bekrachtiging beslissingen AV 15.5.2020. 
Hoewel niet wettelijk verplicht hield het Bestuursorgaan er aan de genomen beslissingen van 
de statutaire Algemene Vergadering 2020  formeel te laten bekrachtigen. Omdat ook deze 
bijeenkomst digitaal plaatsvindt, wordt dit punt verschoven naar de statutaire Algemene 
Vergadering 2021 voor zover deze fysiek kan plaatsvinden. 

3. Verslag van de rekeningcommissarissen. 
In hun verslag verklaren de rekeningcommissarissen dat de jaarrekeningen 2019 een 
getrouw beeld geven van de toestand per 31.12.2019 en de boekhouding gevoerd werd in 
overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 

Beslissing:  
Het verslag van de rekeningcommissarissen wordt goedgekeurd: 

● voor: 1.080 
● tegen: 0 
● onthouding: 0 

4. Kwijting bestuurders. 



De stemming over de kwijting aan de bestuurders op de Algemene Vergadering 15.5.2020 
gaf volgend resultaat: 

● kwijting: 
○ voor: 458 
○ tegen: 0 
○ onthouding: 63 

● kwijting onder voorbehoud: 
○ voor: 392 
○ tegen: 0 
○ onthouding: 0  

Besloten werd deze beslissing te bekrachtigen na lezing en goedkeuring van het verslag van 
het kastoezicht. 

Beslissing:  
Het voorbehoud rond de kwijting aan de bestuurders wordt opgeheven: 

● voor: 1.080 
● tegen: 0 
● onthouding: 0 

5. Aanpassingen statuten. 
De voorzitter becommentarieert de verschillende voorstellen tot wijziging van de statuten.   
In een tussenkomst wordt opgemerkt dat “Huishoudelijk Reglement” eigenlijk vervangen zou 
moeten worden door “Intern Reglement”. (zie addendum) 

Beslissing:  
De aanpassingen van de statuten worden goedgekeurd: 

● voor: 1.080 
● tegen: 0 
● onthouding: 0  

6. Huishoudelijk Reglement. 
De voorzitter licht het opzet van het Huishoudelijk Reglement toe. 

Beslissing:  
Het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd: 

● voor: 1.080  
● tegen: 0  
● onthouding: 0 

7. Kei van de KBF. 
Omdat de statutaire Algemene Vergadering 2020 digitaal werd georganiseerd, werd de 
overhandiging van de Kei van de KBF uitgesteld tot de Bijzondere Algemene Vergadering. 
Omdat ook deze bijeenkomst digitaal verloopt, werd beslist de uitreiking van de Kei van de 
KBF aan Tuur Ceuleers, uit te stellen naar de volgende fysieke bijeenkomst van de 
Algemene Vergadering of RvCA.  

8. Award snelst groeiende club. 



Omwille van het digitaal verloop van de bijeenkomst werd eveneens beslist de uitreiking van 
de Award snelst groeiende club aan Klimclub Hungaria uit te stellen naar de volgende 
fysieke bijeenkomst van de Algemene Vergadering of RvCA.  

9. Nieuwe leden. 

Meegedeeld wordt dat het Bestuursorgaan volgende aanvragen als toegetreden lid 
aanvaardde: 

● Rhino Boulder Gym 
● Future Sports  

Beide clubs worden welkom geheten. 
De vertegenwoordiger van Future Sports stelt zijn club kort voor. 

10. Varia. 

10.1. Aanbod kledij clubs. 

Indien gewenst kunnen clubs 30 % korting krijgen op een selectie van RAB-kledij. Een aantal 
items dienen echter nog uitgeklaard. bv. bedrukkingskosten. Deelnemende buitensportzaken 
zijn Mounteq Shop, K2, De Berghut en Kariboe. 

Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over de bedrukkingskosten (wie betaalt wat), 
welke logo’s voorzien zouden worden en de mogelijkheid bedrukking te vervangen door 
badges. 

Clubs die interesse hebben worden gevraagd dit via mail te melden aan de penningmeester 
en de teamlead.  

10.2. Samenstelling KBF-bestuursorgaan. 

Op de Algemene Vergadering 2021 eindigt van geen enkele huidige bestuurder het 
mandaat. Statutair gezien kan KBF 12 bestuurders hebben. In principe is er dus nog plaats 
voor 2 bestuurders. 
Het KBF-bestuursorgaan heeft echter het gevoel dat KBF momenteel een heel 
complementair team is, zowel op vlak van bestuurscapaciteiten als op vlak van personeel. 
Binnen het BO is er tevens een gezonde mix tussen ervaren KBF’ers en nieuwe instromers, 
met bestuurders die thuis zijn in de diverse disciplines en competentiedomeinen. Anderzijds 
kan de samenstelling van het BO meer gedifferentieerd zijn. Bv. vrouwelijke of x-bestuurders 
en bestuurders met een allochtone achtergrond.  

Aan de clubs wordt gevraagd eventueel zelf kandidaten voor te dragen. Daartoe zullen hen  
volgende documenten bezorgd worden: 

● document waarmee de competenties van de bestuurders in kaart worden gebracht 
● de opvraging kandidaat-bestuurders voor de Algemene Vergadering 2020 

 
Vandaar dat er geen bijkomende oproep naar kandidaat-bestuurders zal gepubliceerd 
worden via de KBF-kanalen (tijdschrift, sociale media, website…). 

 
Statutaire Algemene Vergadering 2021: zaterdag 27 maart 2021 

Vorm en locatie zijn afhankelijk van de dan geldende maatregelen i.k.v. de coronapandemie. 


