
Proces-verbaal schriftelijke procedure Algemene 
Vergadering KBF 15.05.2020 
 
Omwille van de maatregelen van de overheid i.k.v. de coronacrisis, werd de Algemene 
Vergadering van de Klim- en Bergsportfederatie - gepland op 28.3.2020 - geannuleerd. Om 
de werking niet in het gedrang te brengen, besliste de Raad van Bestuur op 23.3.2020 de 
Algemene Vergadering via een schriftelijke procedure te organiseren. 

I.k.v. deze procedure ontvingen alle clubvoorzitters en -secretarissen volgende documenten: 
● Toelichting procedure 
● Jaarrekening 2019 
● Proef- en saldibalans 2019 
● Begroting 2020 (met toelichting) 
● Begroting 2020 vs. begroting 2019 
● Notulen Financieel Comité 3.2.2020 
● Jaarverslag 2019 
● Jaaractieplan 2020  
● Afschrijvingstabel 2019 
● De verschillende kandidaturen voor bestuurder 
● Evolutie ongevallen per discipline 
● Evolutie ongevallen per aantal leden 
● Vragen van en antwoorden aan de clubs  
● Stemformulier 

Vragen bij het jaarverslag en het jaaractieplan konden bezorgd worden tot zondag 26 april. 
Een schriftelijk antwoord werd op 3 mei via mail bezorgd aan alle leden van de Algemene 
Vergadering (vragen en antwoorden zijn verwerkt in deze notulen). 
Het ingevulde stemformulier diende uiterlijk 15.5.2020 bezorgd op het KBF-secretariaat.  

De eerstvolgende fysieke bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal de onderstaande 
genomen beslissingen bekrachtigen. 

Deelnemende clubs: 

KBF-clubs - effectieve leden: 
● Belgische Alpenclub Antwerpen 
● Belgische Alpenclub Limburg 
● Bergsportclub Alpigo 
● Bleau Climbing Team 
● Bergsport Oost-Vlaanderen 
● Bergsportvereniging Provincie Antwerpen 
● Bergsportvereniging Klein-Brabant 
● Bergsportvereniging Vlaams-Brabant 
● Canyon Team Vlaanderen 
● Climbing Team De Dam 
● Crux Climbing Team 
● De Bergpallieters 
● Klimclub Hungaria 
● Limburgse Bergsportvereniging 
● Vlaamse Bergsport Waasland 
● Vertical Thinking 
● West-Vlaamse Bergsportvereniging 



● West Coast Lizards 

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● Alpamayo Klim Club 
● Balance Bouldering Team 
● City Lizard 
● LUAK 
● Olympia Jeugdklimteam 
● X-Academy 

Niet-deelnemende clubs: 

KBF-clubs - effectieve leden: 
● ALPUA 
● Blok Climbing Team 
● Blueberrry Club 
● Hiking Advisor 
● KAJOE 

KBF-clubs - toegetreden leden: 
● Boulder Klimclub Herent 

Stemopneming: 

● Totaal aantal stemmen = 1.080 
● Totaal aantal vertegenwoordigde stemmen = 913 
● Minimum aantal deelnemers stemming = 7 
● Totaal aantal vertegenwoordigde effectieve leden = 18 
● Absolute meerderheid = 541 

Hieruit blijkt dat de vereiste quota bereikt zijn. 

1. Vragen van en antwoorden aan de clubs. 
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2. Jaarverslag 2019. 
Beslissing: 

Het Jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd: 
− voor: 850 



− tegen: 0 
− onthouding: 63 

3. Jaaractieplan 2020 
Beslissing: 

Het Jaaractieplan 2020 wordt goedgekeurd: 

− voor: 850 
− tegen: 0 
− onthouding: 63 

4. Verslag van het Financieel Comité. 

Beslissing: 
Het verslag van het Financieel Comité wordt goedgekeurd: 

− voor: 850 
− tegen: 0 
− onthouding: 63 

5. Jaarrekeningen 2019. 
Beslissing: 

De jaarrekeningen worden goedgekeurd: 
− voor: 850 
− tegen: 0 
− onthouding: 63  

6. Kwijting aan de bestuurders. 
Door omstandigheden kon het nazicht van de rekeningen nog niet doorgaan. Alpigo melde 
hierdoor geen kwijting te kunnen geven en opperde de mogelijkheid kwijting te geven onder 
voorbehoud. Die zou dan bekrachtigd kunnen worden na lezing en goedkeuring van het 
verslag van het kastoezicht. 
Aan de clubs werd bijgevolg een stemformulier bezorgd waarbij het mogelijk is kwijting te 
verlenen onder voorbehoud van controle op de rekeningen. 

Beslissing: 
Het resultaat van de stemming over de kwijting aan de bestuurders:  

− kwijting: 
o voor: 458 
o tegen: 0 
o onthouding: 63 

− kwijting onder voorbehoud:  
o voor: 392 
o tegen: 0 
o onthouding: 0 

7. Begroting 2020. 
Beslissing: 

De begroting 2020 wordt goedgekeurd: 
− voor: 801 
− tegen: 49 
− onthouding: 63 



8. Samenstelling Financieel Comité. 
Beslissing: 

Volgende kandidaten worden aangesteld als leden van het Financieel Comité:  
− Herman Lievens (expert) 

o voor: 889 
o tegen: 0 
o onthouding: 24 

− Stijn Tóth (clubafgevaardigde Alpigo) 
o voor: 863 
o tegen: 0 
o onthouding: 24 
o blanco: 26 

− Walter De Bruyne (clubafgevaardigde BVLB) 
o voor: 863 
o tegen: 0 
o onthouding: 24 
o blanco: 26 

9. Samenstelling Raad van Bestuur. 
Bart Vercruyssen, Mark Sebille en Sam De Smet zijn einde mandaat. Sander Wijgerse nam 
ontslag om persoonlijke redenen.. 

Bart Vercruyssen en Sam De Smet zijn herverkiesbaar. Kandidaat-bestuurders zijn: Paul 
Leysen en Jan Cools. 

Resultaat van de stemming: 
● Bart Vercruyssen: 

○ voor: 863  
○ tegen: 0 
○ onthouding: 24 
○ blanco: 26 

● Sam De Smet: 
○ voor: 864  
○ tegen: 49 
○ onthouding: 0 

● Paul Leysen: 
○ voor: 707 
○ tegen: 52 
○ onthouding: 128 
○ blanco: 26 

● Jan Cools: 
○ voor: 811  
○ tegen: 52 
○ onthouding: 24 
○ blanco: 26 

De 4 kandidaten zijn verkozen. 


