
Notulen RvB KBF 27.4.2020. 
 

Deze bijeenkomst verliep via een conference call (Google Hangouts) 

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

Paul Verzele, Bruno Vermeeren, Herman De Kegel (notulen). 

Verontschuldigd: Mark Sebille en Tina Bollekens 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 23.3.2020 

2. Dashboard 

3. Algemene Vergadering KBF en KB-P 

4. Impact coronacrisis 

5. Beleidsplan 

6. Personeel 

7. CMBel 

8. Algemene Vergadering vzw Bergsportschool 

9. Planning bijeenkomst RvB 

10. Varia 

1. Goedkeuring notulen Beleidsdag 23.3.2020. 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Dashboard. 

Bij de bespreking worden 2 items toegelicht: 

● de stagnerende ledencijfers ten gevolge van de maatregelen i.k.v. de 

coronacrisis. Gemeld wordt dat om dezelfde reden de heraanschrijving van 

bestaande leden, tot nader order is opgeschort; 

● de daling van de effectenrekening. Oorzaak hiervan ligt bij de dalende 

waarde van aandelen ten gevolge van de coronacrisis. Er wordt op dat vlak 

geen actie gepland vermits het in principe aandelen zijn die opnieuw in 

waarde zullen toenemen naarmate de economie terug op gang komt.  

3. Algemene Vergaderingen. 

Een stand van zaken wordt gegeven rond de schriftelijke procedure van de 

Algemene Vergaderingen. 

Beslissingen: 

● amendementen op het voorstel van antwoord op de door clubs gestelde 

vragen dient donderdag 29.4 bezorgd aan de teamlead; 



● de clubs zullen de vragen en antwoorden toegestuurd krijgen op zondag 3 

mei; 

● na 15 mei de uitslag van de stemmingen verspreiden naar de clubs. 

4. Impact coronacrisis. 

De impact van de coronacrisis binnen de klim- en bergsport wordt uitgebreid 

besproken 

● Klim- en Bergsportfederatie: 

○ het secretariaat inventariseerde de financiële impact ten gevolge van 

de genomen maatregelen door de overheid (minder uitgaven maar 

vooral minder inkomsten) 

○ een overzicht wordt gegeven van de geannuleerde bijscholingen en 

opleidingen 

○ de door de RvB van 23.3 besliste rondvraag bij clubs noopt de inname 

van een standpunt rond: 

■ (mogelijke) vragen voor al dan niet volledige terugbetaling van 

het lidgeld 

■ annulatie van (club)stages 

● de door overheid aangekondigde versoepeling van een aantal maatregelen, 

vereist het uitwerken van een exitstrategie voor indoor- en rotsklimmen. 

Bij de bespreking voor het innemen van een standpunt komen o.a. volgende zaken 

aan bod: 

● kan er al dan niet aanspraak worden gemaakt op een compensatie van de 

decretaal verplichte verzekering? 

● voor stages die niet doorgaan bieden een aantal clubs aan de deelnemers 

aan, over te boeken naar een gelijkaardige stage in 2021; 

● op de website van VSF staan een aantal mogelijkheden m.b.t. al dan niet 

terugbetaling van inschrijvingsgeld voor geplande activiteiten; 

● VSF vraagt Sport Vlaanderen het dalend ledenaantal niet in rekening te 

brengen bij de berekening van subsidies; 

● individuele sporters sluiten bij KBF aan via een lokale club. Ondanks de 

coronacrisis blijft die club bestaan en juridisch gezien is er dan ook geen 

recht tot het eisen van de terugbetaling van het lidgeld (en voor de club geen 

juridische verplichting om het lidgeld dan dan niet gedeeltelijk terug te 

betalen); 

● een (gedeeltelijke) terugbetaling zou een precedent betekenen voor geval 

een sporter de bergsport niet kan beoefenen omwille van bv. een individueel 

ongeval 

● voor het terugbetalen van stages dient nagegaan of een club al dan niet 

algemene voorwaarden heeft hieromtrent. In de marge wordt verwezen naar 

het Ministerieel Besluit dat de genomen maatregelen i.k.v. de coronacrisis. 

Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat - indien er geen algemene 

voorwaarden van toepassing zijn - het de club en de individuele sporter 

toekomt tot een vergelijk te komen 

● via de KBF-media is onmiddellijk gecommuniceerd wat geldt tot 3 mei 

(https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/coronavirus-covid-19) 

https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/coronavirus-covid-19


● na de mededelingen van de Nationale Veiligheidsraad werd er binnen KBF 

onmiddellijk nagedacht over een exitstrategie. Zo circuleerde al een voorstel 

van brief aan minister Weyts en verschillende documenten rond exit voor het 

indoorklimmen. Het uitwerken ervan wordt echter bemoeilijkt door een aantal 

onduidelijkheden. Bv. wat met “niet-essentiële verplaatsingen” ? er wordt 

binnen het secretariaat al volop gewerkt aan een exit strategie voor het 

indoor- en rotsklimmen.  

Beslissingen: 

● rond al dan niet terugbetaling van het lidgeld een voorstel van antwoord 

uitwerken; 

● dit voorstel van antwoord af te toetsen bij de clubvoorzitters; 

● het standpunt op te nemen in de clubnieuwsbrief van de eerste week van 

mei;  

● het voorstel van exitstrategie indoor- en rotsklimmen verder uitwerken, voor 

advies voorleggen aan klimzalen en clubs en finaliseren in de eerste week 

van mei  

5. Beleidsplan 2021-2024. 

De meest recente versie van het Beleidsplan werd bezorgd aan de bestuurders. Met 

uitzondering van het integriteitsbeleid rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en 

de input en analyse van de gegevens. Die luiken moeten nog verder invulling krijgen. 

Tijdens een gedachtewisseling wordt voorgesteld het einddocument te vertalen naar 

een leesbare versie en/of een filmpje rond elk item. Deze zouden dan publiek 

toegankelijk dienen gemaakt. 

Beslissingen: 

● uiterlijk 10.5 input bezorgen aan de teamlead  

6. Personeel. 

Een stand van zaken wordt gegeven rond de aanwerving van een marketing- en 

communicatieverantwoordelijke: 

● 3 mei is de deadline voor het indienen van kandidaturen; 

● Annelore - die oorspronkelijk voorzien was om de job voor 6 maanden waar 

te nemen - heeft sterke interesse om de job blijvend in te vullen. Zij heeft 

alvast de vereiste diploma’s; 

● de aanwerving van een stagiair voor de tijdelijke invulling van Annelore’s 

arbeidstaken is opgeschort omwille van de coronacrisis; 

Tijdens een gedachtewisseling komen volgende zaken aan bod: 

● wordt de sollicitatieprocedure al dan niet verdergezet? 

● wordt - na de normalisering van de werking van het secretariaat - al dan niet 

overgegaan tot de aanwerving van een stagiair? 

● dient Annelore ook officieel haar kandidatuur te stellen voor de job van 

marketing- en communicatieverantwoordelijke? 



Brenda De Fre melde dat ze in oktober zal bevallen van een 2de kindje. Vervanging 

dient voorzien. 

Het personeel evalueerde de peer reviews van eind 2019-begin 2020. Middels een 

pp-presentatie wordt die evaluatie nader toegelicht. Geconcludeerd wordt dat: 

● de aanpak mag behouden worden 

● 1 peerreview/jaar volstaat 

● het personeel zelf deze zelf tijdig moet inplannen 

● 3 aanwezige peers een streefdoel is 

● de teamlead altijd aanwezig moet zijn, ofwel als peer ofwel als verslaggever 

● naast het peer review 1 coachingsgesprek per jaar dient gepland  

Beslissingen: 

● aanwerving marketing- en communicatieverantwoordelijke: 

○ de sollicitatieprocedure verder zetten 

○ zondag 3 mei de binnengekomen sollicitaties verspreiden naar 

teamlead, voorzitter en penningmeester 

○ Annelore dient geen sollicitatie in te dienen. Haar kandidatuur zal wel 

worden vergeleken met die van de externe kandidaten 

○ indien Annelore wordt weerhouden, dient ze - als administratief 

medewerker - zo snel mogelijk te worden vervangen 

● gesprek met Brenda over: 

○ haar plannen qua afwezigheid (zwangerschapsverlof, 

ouderschapsverlof… ) 

○ invulling van haar taken tijdens haar afwezigheid (projectwerking vs 

vervanging) 

● systeem van peer reviews behouden 

7. CMBel. 

Met een pp-presentatie wordt toelichting gegeven over: 

● de principes die gelden over verdeling van de kosten CMBel over CAB en 

KBF; 

● concrete cijfers rond het rotsenfonds, competities, internationale 

vertegenwoordiging…; 

● mogelijke besparingen op vlak van wedstrijden en internationale 

vertegenwoordiging 

Bij de bespreking ervan komt volgende aan bod: 

● de RvB CMBel vraagt de grieven rond de internationale vertegenwoordiging 

op papier te zetten 

● de aanwezigheid van een CMBel-vertegenwoordiger op de Algemene 

Vergaderingen van de verschillende organisaties betekent een hoge 

financiële kost. Oorzaak daarvan is dat de bijeenkomsten vroeger bijna 

exclusief in Europa plaatsvonden. 

● het wedstrijdcircuit groeit maar zal nog moeten groeien: opzetten van een 

speedcircuit, seniorencircuit voor boulderen. Bovendien verplichte IFSC het 

voorzien van prijzengeld. 



● CMBel wordt niet gesubsidieerd en zou - in geval van sponsoring - in 

dezelfde vijvers moeten vissen als KBF en CAB. 

● voor de zetel van CMBel stelt CAB Brabant een lokaal ter beschikking en 

dient enkel betaald voor verbruik en verzekering. Het CMBeL-archief bevindt 

zich bovendien in de kelder. 

Beslissingen: 

● grieven internationale vertegenwoordiging op papier zetten  

8. Bergsportschool - Algemene Vergadering. 

Beslissing: 

● de Algemene Vergadering van vzw Bergsportschool zal plaatsvinden om 

maandag 22.6 om 19:00 u.  

9. Planning bijeenkomst RvB. 

De uitslag van de stemmingen n.a.v. de schriftelijke procedure Algemene 

Vergadering KBF is vrijdag 15 mei.  

Beslissing: 

● samenkomst van de RvB op maandag 18 mei (ofwel om 20:00 u. op het 

secretariaat ofwel om 19:00 u. via Google Hangouts)   

10. Varia. 

10.1. RvCA 13.5.2020. 

Beslissingen: 

● datum van RvCA blijft behouden maar zal georganiseerd worden d.m.v. video 

conference  

● agendapunten opvragen aan de clubs  

10.2. Nieuwsbrieven. 

Beslissingen: 

● de Nieuwsbrieven die toekomen op het secretariaat (VSF, AÖ, e.d.) blijven 

bezorgen aan de bestuurders  

 

Volgende bijeenkomst: maandag 18 mei om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht 

of 19:00 u. via Google Hangouts. 


