
Notulen RvB KBF 18.5.2020. 
 

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, Robby Tóth, 

Herman De Kegel (notulen). 

Agendapunten: 

1. Raad van Bestuur 

1.1. Samenstelling 

1.2. Toewijzing taken 

2. Goedkeuring notulen RvB 27.4.2020 

3. Algemene Vergadering KBF 

3.1. Goedkeuring proces-verbaal 

3.2. Evaluatie 

4. Evaluatie RvCA 13.5.2020 

5. Coronacrisis 

5.1. Evaluatie overleg clubs heropstart rotsklimmen 

5.2. Evaluatie overleg klimzalen heropstart indoorklimmen 

6. CMBel 

6.1. Relatie KBF-CMBel-CAB 

6.2. Kandidatuur bestuurder t.v.v. Koen Demuynck 

6.3. Financiële rapportering 

7. Varia 

1. Raad van Bestuur. 

1.1. Samenstelling. 

De voorzitter heet iedereen welkom en houdt er aan zowel de nieuw verkozen 

bestuurders als de herverkozen bestuurders te feliciteren. Hij spreekt de hoop uit op 

een goede samenwerking. 

1.2. Toewijzing functies. 

Bij het verspreiden van de uitnodiging van de Algemene Vergadering, werden 

volgende kandidaturen bekendgemaakt: 

● Frank Stevens - voorzitter 

● Bart Vercruyssen - ondervoorzitter 

● Yanick Bos - penningmeester 

● Herman De Kegel - secretaris 

Na rondvraag wordt bovenstaande toewijzing unaniem goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring notulen RvB 27.4.2020. 



De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.  

3. Algemene Vergadering KBF. 

3.1. Goedkeuring proces-verbaal Algemene 

Vergadering. 

Het proces-verbaal van de Algemene Vergadering 15.5.2020 wordt goedgekeurd. 

Beslissingen: 

● op 18.11.2020 een Bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen. 

● Agendapunten: 

○ bekrachtiging beslissingen AV 15.5.2020 

○ goedkeuring kastoezicht 

○ kwijting bestuurders 

○ Kei van de KBF 

○ Award snelst groeiende club 

○ aanvaarding nieuwe leden (melden 2 toegetreden leden: LUAK en 

Olympia Jeugdklimteam) 

○ Huishoudelijk Reglement - aanpassingen i.k.v. Goed Bestuur 

○ Statuten - aanpassing i.k.v. gewijzigde wetgeving (???) 

3.2. Evaluatie schriftelijke procedure Algemene 

Vergadering. 

De Raad van Bestuur betuigt zijn tevredenheid over het verloop van de schriftelijke 

procedure van de Algemene Vergadering. 

Het idee wordt geopperd aan de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering een 

activiteit te koppelen ter stimulering van de groepsgeest. 

Tenslotte wordt de wens geuit de stemmingen (incl. de verkiezing van de 

bestuurders) in de toekomst eenvoudiger en vlotter te laten verlopen. 

Beslissingen: 

● aan de bijeenkomsten een activiteit koppelen ter stimulering van de 

groepsgeest  

● onderzoeken systeem van digitaal stemmen  

4. RvCA 13.5.2020 - evaluatie. 

De Raad van Bestuur stelt vast dat de bijeenkomst vlot verliep en de vorm (gebruik 

van Google Hangouts) geapprecieerd werd. Tevens genoot het idee van koppeling 

van het lidgeld aan de index, veel bijval.   

Beslissingen: 

● uitwerken van verschillende scenario’s rond de koppeling van het lidgeld aan 

de index tegen de Bijzondere Algemene Vergadering van 18.11.2020  



● uitzoeken van de technische mogelijkheden bijeenkomsten deels digitaal 

deels fysiek te organiseren  

5. Coronacrisis. 

De Raad van Bestuur houdt er aan het personeel te danken en te feliciteren met de 

reeds geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis; zowel op vlak van het 

uitwerken van maatregelen, adviseren van clubs en sporters als het uitwerken van de 

protocols voor de heropstart rots- en indoorklimmen. 

5.1. Overleg heropstart rotsklimmen. 

Op 7.5.2020 vond een overleg plaats met de clubs rond een protocol voor de 

heropstart van het rotsklimmen. 

Na een korte stand van zaken wordt van gedachten gewisseld over de posts op de 

Facebook-groep van KBF. Hierbij komen volgende zaken aan bod: 

● de noodzaak van een afsprakenkader zowel voor gebruik van het forum als 

voor de moderators enerzijds maar anderzijds ook moderators die zich tijdens 

het weekend kunnen vrijmaken 

● de noodzaak van het volgen van een opleiding tot moderator (vooral rond het 

omgaan met negatieve kritiek) 

● het uitwerken van een planmatige aanpak binnen de krijtlijnen van het 

Beleidsplan 

● de groep betrokken bij de posts bestond uit een 30 à 40 mensen. KBF heeft 

daartegenover bijna 13.000 leden. Hoewel er niet meer aandacht dient aan 

geschonken dan nodig, is een snelle en correcte reactie belangrijk tegenover 

onze partners en de media 

5.2. Overleg heropstart indoorklimmen. 

Op 8.5.2020 vond een overleg plaats met de klimzalen rond een protocol voor de 

heropstart van het indoorklimmen. De overgrote meerderheid van de klimzalen 

keurden het protocol goed en drukten hun waardering uit voor het door KBF 

geleverde werk. Enige toelichting wordt verstrekt rond het geplande overleg over een 

samenwerkingsverband met de klimzalen.  

6. CMBel. 

6.1. Relatie KBF-CMBel-CAB. 

Voor het uitwerken van de protocols voor indoor- en rotsklimmen was er een 

uitstekende samenwerking tussen KBF en CAB. Anderzijds maken een aantal feiten 

duidelijk dat er nood is aan een structuur voor een vlottere communicatie tussen KBF 

en CMBel. Daarbij moet er ook voor gezorgd worden dat de KBF-vertegenwoordigers 

- binnen de lijn van KBF - in CMBel bijdragen tot het geheel. 

Hierop volgt een lange gedachtewisseling hoe dit kan worden verwezenlijkt. 



Beslissingen: 

● na de Algemene Vergadering van CMBel de KBF-vertegenwoordigers binnen 

CMBel uitnodigen voor een fysiek overleg  

● omschrijving maken van het mandaat van een KBF-vertegenwoordiger 

binnen CMBel  

6.2. Aanduiding nieuwe bestuurder CMBel. 

Beslissingen: 

● aan de Algemene Vergadering van CMBel meedelen dat Géza Tóth de plaats 

inneemt van Koen Demuynck als bestuurder CMBel  

● Frank Stevens zal Géza Tóth opvolgen als plaatsvervanger 

6.3. Financiële rapportering. 

Beslissing: 

● op kwartaalbasis de RvB KBF een rapportering bezorgen over de 

kostenevolutie van CMBel   

7. Varia. 

7.1. Introductie nieuwe bestuurders. 

De introductie van nieuwe bestuurders zal plaatsvinden op donderdag 4 juni om 

20:00 u.. op het secretariaat.   

7.2. Agenda RvB 22.6.2020. 

Toevoegen punt aan de agenda: Opbouw rond topsport - Hoe van recreatief 

sportklimmen doorgroeien naar topsport? 

 

Volgende bijeenkomst: maandag 22 juni om 20:00 u. op het KBF-secretariaat te Zwijndrecht 

of 19:00 u. via Google Hangouts. 


