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Afkortingen 
 

AÖ = Alpenverein Österreich 

AV = Algemene vergadering 

ARB = Adviesraad RotsBeheer 

BV = Bouwvergunning i.f.v. beheer rotsmassieven 

BRT = Belgian Rebolting Team  

CAB = Club Alpin Belge, Waalse vleugel 

DB = Dagelijks Bestuur 

CMBEL = Climbing and Mountaineering Belgium 

KBF-Sportkader = gediplomeerd persoon die door KBF erkend wordt als sportkader 

MC = Mount Coach 

MV = Milieuvergunning i.f.v. beheer rotsmassieven 

RvCA = Raad van Club Afgevaardigden = vergadering tussen RvB en clubbesturen 

RvB = Raad van Bestuur 

IFSC = International Federation for Sport Climbing 
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Inleiding 
 

Het beleidsplanningsteam was de drijvende kracht bij het uitwerken van het beleidsplan 2017-2020. 

Het planningsteam bestond uit verschillende themawerkgroepen samengesteld uit bestuursleden en 

vrijwilligers actief binnen het werkveld, experts en personeelsleden. De coördinatie van elke 

themawerkgroep gebeurde door een aangeduid personeelslid gespecialiseerd in deze discipline. 

In totaal werden onderstaande 8 themawerkgroepen opgericht: 

1. Bergbeklimmen 

2. Bergwandelen 

3. Sportklimmen 

4. Rotsklimmen (a) en Rotsbeheer (b) 

5. Winterbergsport 

6. Canyoning 

7. Jeugd 

8. Overkoepelende werking 

De eerste 6 themawerkgroepen zijn gekoppeld aan 1 van de disciplines waarbinnen de KBF een 

uitgewerkt sportaanbod heeft. Binnen elk van deze werkgroepen werd kaderopleiding, bijscholing,  

opleiding tot zelfstandig sporter en gerichte promotie van de desbetreffende sportdiscipline aan bod. 

Aangezien de discipline rotsklimmen gelinkt is met het beheer van rotsmassieven werd hierrond een 

afzonderlijk beleid uitgestippeld. 

Verder werd nog een themawerkgroep voor jeugd opgericht waarbij jeugd zo veel mogelijk gelinkt 

werd met de 6 bovenstaande disciplines. 

Tot slot werd nog een overkoepelende themawerkgroep voor promotie, ondersteuning van de clubs, 

informatieverstrekking naar de leden opgericht, administratieve bijscholingen kwamen hierin aan 

bod. 

Elk van de themawerkgroepen vergaderde een 2-tal keer rond dit thema om tot een gedragen 

beleidsplan te komen. Hierbij was de rol van het coördinerend personeelslid cruciaal. Vervolgens 

werd het beleidsplan voorgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de klim- en 

bergsportfederatie. 

Graag willen we alle personeelsleden van de federatie alsook de vele vrijwilligers bedanken voor hun 

inzet voor de uitwerking van het komende beleidsplan. We hopen dan ook dat dit plan de leidraad zal 

zijn voor belangrijke keuzes voor de komende 4 jaar. 

Het KBF-team zal samen met haar vrijwilligers alles in het wek stellen om de geplande beleidsplan 

tot een goed einde te brengen. 

 

Hanne Gyselbrecht - Sporttechnisch coördinator KBF 

Tom De Clerck - Administratief coördinator KBF 
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Organogram KBF 
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Functie medewerkers 
 

Naam  Functie Takenpakket 
De Clerck Tom Administratief coördinator - eindverantwoordelijkheid Administratief Team 

- operationele leiding en beleid 
- supervisie financiën 
- IT- en netwerkbeheer 
- administratieve vereenvoudiging 

Buitink Irène Administratief medewerkster - inboeken aankoopfacturen  
- receptie, telefonie (eerste lijn) 
- opvolgen inkomend e-mailverkeer 
- administratie stages en Chaveehut 

Roels 
Reginald 

Administratief medewerker - redactie magazine 
- verzekering 
- administratie refuge Ovifat 

Vogeleer 
Isabeau 

Administratief medewerkster - organisatie evenementen 
- communicatie 
- promotie 

Mkrtchyan 
Syuzanna 

Administratief medewerkster - leveranciersbetalingen 
- facturatie 
- administratie klimtoelatingen 

Wouters Linda Administratief medewerkster - ledenadministratie 
- bestellingen shop 
- administratie KVB's 

Gyselbrecht 
Hanne 

Sporttechnisch coördinator - eindverantwoordelijkheid sporttechnisch team 
- beleid en operationele leiding 
- sportkaderopleidingen bergbeklimmen 
- cel bergbeklimmmen en canyoning 
- jeugd en G-sport 

Hauchecorne 
Koen 

Sporttechnisch medewerker - coördinatie rotsbeheer, infrastructuur, opmaak 
topo's 

- sportkaderopleidingen rotsklimmen 
- cel Rotsklimmen en adviesraad rotsbeheer 
- Mount Coach 
- beleidsondersteuning 

Saerens 
Wendy 

Sporttechnisch 
medewerkster 

- opvolging stages 
- cel bergwandelen 
- sportkaderopleidingen bergwandelen 
- beleidsondersteuning 

Tóth Robby Sporttechnisch medewerker - coördinatie recreatie 
- coördinatie topsport en nationale wedstrijden 
- sportkaderopleiding muur- en sportklimmen  
- cel Sportklimmen 
- dopingverantwoordelijke 
- beleidsondersteuning 

De Fré Brenda Sporttechnisch 
medewerkster 

- cel winter 
- klimvaardigheidsbewijzen 

De Peap Lotte Sporttechnisch 
medewerkster 

- cel bergbeklimmen en canyoning 
- sportkaderopleiding bergbeklimmen 
- jeugd en G-sport 
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Missie 
 

De klim- en bergsportfederatie wil haar clubs ondersteunen en begeleiden in het organiseren van 

veilige en ethisch verantwoorde opleidingen tot zelfstandig sporter, cursussen, wedstrijden, 

(topsport)trainingen en andere clubactiviteiten door: 

 een gedegen verzekering aan te bieden; 

 kaderopleidingen, bijscholingen en workshops te organiseren; 

 promotie via folders, tijdschrift, website en sociale media te voeren en leden te informeren; 

 kliminfrastructuur te faciliteren en beheren; 

 expertise en ervaring ter beschikking te stellen; 

 overleg te organiseren en ondersteunen. 

 

Deze activiteiten omvatten voornamelijk de disciplines sportklimmen, rotsklimmen, bergbeklimmen, 

bergwandelen, canyoning en winterbergsport. Het sportaanbod varieert van laag- tot hoogdrempelig 

en richt zich naar zowel de recreatieve, competitie- als topsporter. Dit aanbod draagt passie voor de 

sport, respect voor elkaar, de natuur en lokale culturen hoog in het vaandel. 
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1. Discipline Bergbeklimmen 
 

1.1. Gegevensverzameling 
 

Aantal bergbeklimmers en verdeling per leeftijdscategorie 

-47,41% van de leden die hun beoefende disciplines heeft aangegeven geeft aan dat ze 

bergbeklimmen als 1 van de disciplines beoefenen. 2,39% van de KBF-leden geeft aan 

bergbeklimmen als enige discipline te beoefenen. Bergbeklimmers zijn bijgevolg eerder binnen 

verschillende disciplines actief. 

Van alle leden die aangegeven hebben bergbeklimmen te beoefenen, is de belangrijkste 

leeftijdscategorie tussen 25 en 40 jaar (55%) gevolgd door de categorie 40-60j (23%) en de 

categorie 19-25jaar (15%). Bij de andere leeftijdscategorieën beoefenen slechts een zeer beperkt 

aantal KBF-leden bergbeklimmen. 

 

 

Celwerking 

-Van de 8 clubs die in 2016 bergbeklimstages (erkend door KBF) organiseren (WBV, BACA, BVKBV, 

BVLB, LBV, BPA, ALPUA, Bleau Climbing Team) maken 6 clubs deel uit van de cel (ALPUA, Bleau 

Climbing Team niet) 

Opleiding tot zelfstandig bergbeklimmer en aanbod stages 

- In 2015 namen 112 mensen deel aan een bergbeklimstage 

- Aanbod bergbeklimstages afgelopen jaren volgens oplopend niveau binnen de leerlijn 

bergbeklimmen: K= kennismakingsstage, B = beginnersstage, E = ervaringsstage, G = 

gevorderdenstage, V = verfijningsstage 

1% 3% 

15% 

55% 

23% 

3% 

leeftijdsverdeling KBF-leden die bergbeklimmen beoefenen 

>=2003 (0-12j) >=1997 (13j-18j) >=1990 (19j -25j) 

>=1975 (25j-40j) >=1955 (40j-60j) < 1955 (ouder dan 60j) 
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Overzicht stages K B E G V 
2014 gepland 2 8 3 3 1 
2014 plaatsgevonden 0 8 3 2 0 
2015 gepland 1 13 4 2 1 
2015 plaatsgevonden 0 13 4 1 0 
2016 gepland 1 13 4 3 1 
 

Sportkaderopleidingen 

-afgelopen 3 jaar slechts 4 nieuwe gediplomeerden bergbeklimmen bij bestaand aandeel gekomen  

- Afgelopen bijscholingen (2014-2015) bergbeklimmen, georganiseerd door KBF werden positief 

geëvalueerd door de deelnemers. 4 stageleiders bergbeklimmen namen deel in 2014 en 7 in 2015. 

44% van de actieve stageleiders volgden in 2014 of 2015 een bijscholing (unieke deelnemers). 

-Voor 2016 zeker 17 personen ingeschreven voor binnenlandse bijscholing bergbeklimmen. 63% van 

de stageleiders zal zich in 2016 bijscholen. 

-aantal actieve stageleiders bedraagt 27 (stageleiders die in 2014 of 2015 stage begeleid hebben, 

incl. hooggebergtestage) 

-96,3% van de stageleiders is een man, slechts 1 actieve stageleider van de 27 is een vrouw. Dit ligt 

hoger dan het gemiddeld % mannen bij de sportkaders (72,7%) 

-Er zijn 89 gediplomeerden bergbeklimmen waarvan een aantal geactiveerd zou kunnen worden na 

bijscholing 

Mount Coach 

- Tot op heden werden reeds 5 volledige Mount Coach trajecten afgerond, 24 deelnemers t.e.m. MC5 

waarvan ondertussen 4 overleden.  De 6de editie is momenteel bezig met 6 deelnemers. 

-Aantal mount Coachers dat een didactisch diploma heeft: 3 van de 20 = 6%  

- Verklaring waarom weinig Mount Coachers geen didactisch diploma hebben: jonge leeftijd en 

meestal nog eigen projecten en zelfstandige ervaring opdoen alvorens les te geven, hoogdrempelige 

kaderopleidingen in verleden. 

-2 van de 20 Mount coachers is met zijn/haar didactisch diploma actief bij de club- of 

federatiewerking (10%)  

- Aantal contactmomenten Mount Coach en clubs afgelopen beleidsperiode: 6 (Voorstelling Mount 

Coach Algemene vergadering KBF 2013, KBF-jeugdtrefweekend 2014 en 2016, After Summer 2013 

en 2014 en  Mount Expo 2015) 

 

1.2. Gegevensanalyse 
 

De opsomming van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kwam tot stand na een 

brainstormvergadering van de themawerkgroep bergbeklimmen. Deze bestond uit bestuursleden, 

stageleiders, de trekker van het project Mount Coach en een personeelslid. 
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zwaktes, kansen en bedreigingen. De belangrijkste items werden bovenaan in de SWOT-tabellen 

vermeld werden. Vervolgens werd op basis van de SWOT de beleidsuitdagingen geformuleerd. 

1.2.1. SWOT 

 
Cel Bergbeklimmen 

De cel bergbeklimmen is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur binnen de klim- en 

bergsportfederatie waar elke club met de discipline bergbeklimmen in haar aanbod experten 

afvaardigt om 2 keer per jaar te vergaderen rond de leerlijn opleiding tot zelfstandig bergbeklimmen, 

kaderopleidingen, bijscholingen, enz. 

 

S - cel bergbeklimmen komt 2 keer per jaar samen met als doel inhoud OZS en inhoud 
kaderopleiding en bijscholing te bespreken 
- jaarlijkse evaluatie stages 
- van de 8 clubs die in 2016 bergbeklimstages organiseren (WBV, BACA, BVKBV, 
BVLB, LBV, BPA, ALPUA, Bleau Climbing Team) maken 6 clubs deel uit van de cel 
(ALPUA, Bleau Climbing Team niet) 

W - cel bergbeklimmen heeft verschillende strekkingen (Oostenrijks/Frans getint) 
waardoor het moeilijk is om bepaalde technieken vast te leggen die door alle 
stageleiders gebruikt worden 
- doel en functie cel is niet door alle celleden gekend, duidelijk communiceren 

O - ervaringen van clubs uitwisselen  
- meer aandacht voor nieuwigheden rond technieken op cel bergbeklimmen naar voor 
brengen 
- samenwerking NKBV rond vertaling berg und steigen (vb. vragen op cel 
bergbeklimmen welke artikels interessant waren en die laten vertalen) 
- kordater leiderschap i.f.v. werkbaarheid (indien bepaalde techniek veiliger is mag dit 
kordater beslist worden) 

T  
 

Opleiding tot Zelfstandig Sporter en stages 

S - leerlijn bergbeklimmen is uitgeschreven en clubs hanteren leerlijn (per niveau wordt 
lijst van technieken beschreven) 
- alle bergbeklimstages die voldoen aan de criteria (gediplomeerd en conform leerlijn) 
worden gepromoot door de KBF via opleidingsbrochure, website, nieuwsbrief en 
sociale media. De opleidingsbrochure wordt aan alle leden bezorgd en alle stages 
worden ook online geplaats op de website van KBF. Als bepaalde stages niet goed 
lopen qua inschrijvingen wordt gericht promotie gemaakt via sociale media of de 
nieuwsbrief. 
- boekje bergbeklimmen beginners = kwaliteitsvol naslagwerk 
- In 2015 namen 112 mensen deel aan een bergbeklimstage 
- stageaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd (deelnemersaantallen per stage) 
- Voor het eerst moeten er in 2016 geen federatiestages bergbeklimmen georganiseerd 
worden aangezien het clubaanbod voldoende hoog is 
-hooggebergtecursus BPA is kwaliteitsvolle cursus die jaarlijks aansluiten geeft op 3-
tal bergbeklimstages 
-clubs zien elkaar niet als concurrerend en werken samen voor de organisatie van 
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stages 
-samenwerkingsverbanden met enkele commerciële organisaties laat toe de 
(bergbeklim)stages bij een breder publiek bekend te maken 

W - geen boekje bergbeklimmen gevorderden 
- geen aanbod voor jeugd 

O - andere (internationale) bergsportaanbieders hebben ook reeds leerlijnen voor 
gevorderden uitgeschreven die door KBF gebruikt kunnen worden 
- bergbeklimmen wordt als een attractieve discipline gezien 
- veel deelnemers van bergbeklimstages hebben eerder al een stage bij KBF gevolgd, 
dus een goede doorstroming tussen disciplines 
- er is een markt voor ervaringsstages 
- er is een markt voor begeleide bergbeklimtochten of expedities 
- democratisering bergsport (materiaal kan goedkoper aangekocht worden) 
- doelgroep jeugdbeweging is een sterke potentiële doelgroep voor bergbeklimpubliek 
- promotiekanalen zijn zeer divers, promotie via sociale media is een sterke tool 
- meer samenwerkingsmogelijkheden met commerciële aanbieders 
- bestaand aanbod bergbeklimmen zou kunnen uitgebreid worden door te diversifiëren: 
stages alpiene via ferrata, familieopleidingen bergbeklimmen (zie SAC,AÖ)  
aandacht voor innovatieve initiatieven: bergsport anders bekeken, doe eens gek-
pagina in opleidingsbrochure 

T - stages kennismaking worden vaak afgelast, dus worden door individuele leden als 
minder interessant bevonden 
- bergbeklimmen is een risicovolle discipline 
- bergbeklimmen wordt als een dure sport beschouwd 
- deelnemers schrijven zich vaak niet in voor het juiste niveau van bergbeklimstage 
terwijl alle informatie correct op website staat (nood aan visuele weergave). Nuance: 
voorbereidingsweekend stage moet uitwijzen of iemand de geschikte deelnemer is en 
stageleiders maken definitieve eindbeslissing. 
- klimniveau van de deelnemers ligt vaak zeer laag 
- engagement deelnemers ook vaak laag 
- deelnemers beslissen vaak laat of ze deelnemen of zeggen op het einde af waardoor 
het moeilijk wordt voor club/stageleiders om stage te laten plaatsvinden (afhankelijk 
van clubbeleid) 
- landschap klim- en bergsport is gewijzigd: veel mensen stromen in via indoor 
klimmen en leren dan het rotsklimmen kennen (laagdrempelige discipline) waardoor 
er minder mensen doorstromen naar bergbeklimmen 

 

Kaderopleiding  nieuw gediplomeerden 

S - inhoud Instructor Alpine Climbing (IAC), georganiseerd door bergsportschool vzw 
i.o.v. de KBF kan door bergsportschool bepaald worden (geen consensus noodzakelijk 
binnen denkcel) 
- inhoud IAC kan zeer snel bijgestuurd worden waar nodig 
- nieuwe kaderopleiding heeft mogelijkheid om veel nieuwe sportkaders op een 
kwaliteitsvolle manier op te leiden 
- IAC neemt slechts 1 jaar in beslag 
 -IAC kan plaatsvinden vanaf 2 personen 
- IAC is betaalbaar 
- De KBF informeert clubs over personen die interesse hebben in opleiding IAC, 
waardoor club ook potentiële deelnemers kan binden en motiveren 

W - afgelopen 3 jaar slechts 4 nieuwe gediplomeerden bergbeklimmen bij bestaand 
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aandeel gekomen  
- kostprijs ligt hoog voor bergsportschool aangezien VTS niet tussenkomt 
- veel energie van vrijwilligers om inhoud opleiding te bepalen 

O - de KBF heeft een goede samenwerking met 3 Vlaamse Berggidsen en militaire 
gidsen die inhoud van de IAC mee opvolgen. 
- clubs kunnen gevraagd worden om kandidatuur potentiële deelnemers IAC mee op 
te volgen 
- opleiding zou opengesteld kunnen worden voor NKBV-leden i.f.v. meer deelnemers 

T - om deel te nemen aan deze opleiding moet je veel engagement hebben en 
tijd/passie hebben om mensen op te leiden i.p.v. eigen palmares uit te breiden 

 

Bestaand kader  

Dit zijn alle gediplomeerde bergbeklimmers die bevoegd zijn les te geven in de opleiding tot 

zelfstandig sporter. 

S - afgelopen bijscholingen (2014-2015) bergbeklimmen, georganiseerd door KBF 
werden positief geëvalueerd door de deelnemers 
- 4 stageleiders bergbeklimmen namen deel in 2014 en 7 in 2015 aan een 
buitenlandse bijscholing bergbeklimmen. 44% van de actieve stageleiders volgden in 
2014 of 2015 een bijscholing (unieke deelnemers). 
- Voor 2016 24 personen ingeschreven voor een bijscholingweekend bergbeklimmen 
want neer komt op 89% van de stageleiders. 
- 27 actieve stageleiders waardoor heel wat stages aangeboden kunnen worden 
(actief = stageleiders die in 2014 of 2015 stage begeleid hebben, incl. 
hooggebergtestage) 
- er bestaand didactische fiches voor het bestaande kader 
- bijscholingen kunnen betaalbaar gehouden worden door celbudget 
- enthousiasme bij vrijwillige stageleiders 
- kwaliteitsvolle stages 
 

W - de gemiddelde leeftijd van de stageleiders ligt vrij hoog, het aantal jonge stageleiders 
is eerder beperkt  
- aantal deelnemers aan bijscholingen in het buitenland is steeds beperkt (groot 
engagement en drempel tijd en geld) 
- momenteel is er geen bijscholingsplicht, waardoor niet alle stageleiders dezelfde 
technieken gebruiken (qua veiligheid ok, maar niet meest recente techniek)  
- didactische fiches zijn niet aangepast sinds 2010 
 

O - Er zijn 27 gediplomeerde actieve stageleiders bergbeklimmen met uitgebreide 
ervaring die kennis kunnen doorgeven aan nieuwe potentiële stageleiders 
- bergbeklimmen is zeer attractieve sport (spectaculair) 
- de KBF heeft een goede samenwerking met 3 Vlaamse Berggidsen en militaire 
gidsen die sporttechnische kennis doorgeven i.f.v. leerlijnen en inhoud bijscholingen 
kunnen verzorgen 
- informeel netwerkmoment zou interessant zijn kort na de zomer los van 
vergadermoment (hieruit kunnen gezamenlijke projecten starten: stages, 
beklimmingen) 
- m
Instructor Alpine Climbing (openstellen) 
- meer sporttechnische kennis uit Berg Und Steigen delen met stageleiders 
- uitwerken instructeurshandleiding (context en didactiek) zou goede ondersteuning 
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zijn voor bestaande stageleiders (vb. hoe groep organiseren bij spaltenberging) 
- er zijn 89 gediplomeerden bergbeklimmen waarvan een aantal geactiveerd zou 
kunnen worden na bijscholing 

T - bergbeklimmen wordt als risicovolle sport beschouwd, ook als stageleider heb je een 
grote verantwoordelijkheid 

 

Mount Coach  

De Mount Coach opleiding is een intensieve opleiding gespreid over 3 jaar waarbij maximaal 6 

jongeren tussen 18 en 26 jaar een doorgedreven opleiding krijgen van verscheidene coachen die 

behoren tot de top van de Belgische bergsportscène. Het programma omvat rotsklimmen, artificieel 

klimmen, bigwallen, equiperen van massieven, touwtechnieken, zomer- en winteralpinisme, 

ijsklimmen, free-  

S - de huidige aanpak met een Academy (opleiding) en een team (projecten die na 
opleiding gedaan worden) is een goede aanpak en geeft mogelijkheden aan de 
lopende lichting en de nodige vrijheid voor de afgestudeerden 
- kwaliteitsvolle opleiding 
- extreem karakter levert mooi beeldmateriaal i.f.v. samenwerking met sponsors  
- veel talent voor beeldvorming 
- aantal nieuwe begeleiders voor traject zijn naar voor geschoven 
- centrale opvolging traject vanuit het secretariaat 
- afgelopen beleidsperiode 6 contactmomenten tussen Mount Coach en clubs 

W - aantal begeleiders Mount Coach is momenteel beperkt, hoofdcoach Sanne 
Bosteels (militair gids) kan slechts een beperkt deel van de opleidingsstages 
begeleiden.  
- Bart Overlaet (UAIGM-gids) wil het aantal stages die hij begeleidt ook beperken. 
- veel verschillende lesgevers binnen de opleiding maken extra overleg noodzakelijk 
en hierdoor moeilijker voor deelnemers wie centraal aanspreekpunt is 
- weinig mount coachers beschikken momenteel een sporttechnisch en didactisch 
diploma, slechts 3 van de 20. 

O - de expeditie die tot nu toe telkens op het einde van een traject gehouden werd, 
wordt nu vervangen door een zelfstandig te realiseren project en valt dus onder 
Mount Coach team. MC6 gaat in 2017 zelfstandig naar Peru (zonder begeleiding) 
- voor MC7 staan een hoop kandidaten klaar: veel interesse. Mount Coach Academy 
heeft veel toekomstperspectief 
- Mount Coachers hebben gemiddeld gezien reeds veel sporttechnische kennis en 
vaardigheden waardoor vrijstellingen voor kaderopleidingen mogelijk zijn 
- inschakeling gediplomeerde Mount Coachers kunnen sterke meerwaarde zijn in 
club- of federatiewerking (clubstages begeleiden en inschakelen als lesgevers 
Mount Coach opleiding) 
- De veroudering van het opleidingskader MC kan opgevangen worden door 

warm te maken voor de kaderopleiding Bergbeklimmen. 
- beeldvorming: meer op inspelen, deel van opleiding maken. Favresse inschakelen 
voor marketing en beeldvorming (hen laten lesgeven over dit thema).  
-  
- nadenken over hoe je de niet-geslaagden op toelatingsweekend Mount Coach 
kunt motiveren. 

T -heterogene groep: groot deel deelnemers is afkomstig van het indoor klimmen en 
anderen hebben al ervaring met rotsklimmen en alpinisme 
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1.2.2. Beleidsuitdagingen 
 

- Rekening houdend met de kwaliteit en laagdrempeligheid van de nieuwe kaderopleiding (S) , 

de kennis en ervaring van de bestaande stageleiders (S) de hoge gemiddelde leeftijd van de 

stageleiders (wegvallen in toekomst) (W) en de beperkte recente stijging van het aantal 

nieuw gediplomeerden (W) moet ingezet worden op de vorming van nieuwe stageleiders 

bergbeklimmen 

 

- Rekening houdend met het feit dat er in de toekomst mogelijks enkele stageleiders zullen 

wegvallen (W) maar het aantal gediplomeerden in bergbeklimmen heel hoog ligt (S), is er 

potentieel om het verlies van het bestaand aantal sportkaders op te vangen door de 

activatie van passieve stageleiders 

 

- Rekening houdend met de attractiviteit van bergbeklimmen (S), de mogelijkheid van 

doorstroming van KBF-leden tussen verschillende disciplines (O), het feit dat vele 

deelnemers zichzelf verkeerd inschatten en inschrijven voor het verkeerde niveau binnen de 

leerlijn bergbeklimmen (Z) is het noodzakelijk om aan de hand van een eenvoudige 

visuele promotietool duidelijk te maken wat elk niveau van de bergbeklimopleiding 

inhoudt.  

 

- Rekening houdend met de kwaliteit van de huidige Mount Coach opleiding (S), het gebrek 

aan lesgevers om de Mount Coachers in de toekomst te begeleiden (Z), de sterke 

sporttechnische kennis en vaardigheden van de Mount Coachers vrijstellingen voor 

kaderopleidingen mogelijk maakt (S,O) is het noodzakelijk om Mount Coachers aan te 

zetten om het didactisch diploma te halen en actief te worden voor de club- of 

federatiewerking.  
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2. Discipline Bergwandelen 
 

2.1. Gegevensverzameling 
 

Aantal bergwandelaars en verdeling per leeftijdscategorie 

-Van de 10026 KBF-leden heeft 28,3% aangegeven welke discipline ze beoefenen. Uit deze 

bevraging blijkt dat 67,48% van alle KBF-leden bergwandelen als 1 van de disciplines beoefent. 

28,3% van de KBF-leden beoefent alleen de discipline bergwandelen. 

-Van alle leden die aangegeven hebben bergwandelen te beoefenen, is de belangrijkste 

leeftijdscategorie tussen 25 en 40 jaar (51%) gevolgd door de categorie 40-60j (29%) en de categorie 

19-25jaar (13%). Bij de andere leeftijdscategorieën beoefenen slechts een zeer beperkt aantal KBF-

leden bergwandelen. 

 

 

 

Celwerking 

-De 6 clubs die in 2016 bergwandelstages organiseren (erkend door KBF) (WBV, BACA, BPA, VBW, 

De Bergpallieters, Hiking Advisor) maken allemaal deel uit van de cel bergwandelen 

Opleiding tot zelfstandig bergwandelaar en aanbod stages 

- In 2015 namen 171 mensen deel aan een bergwandelstage 

Deelname aan stages 

 68 deelnemers: beginners 

 80 deelnemers: ervaring 

1% 3% 

13% 

51% 

29% 

3% 

leeftijdsverdeling KBF-leden die bergwandelen beoefenen 

>=2003 (0-12j) >=1997 (13j-18j) >=1990 (19j -25j) 

>=1975 (25j-40j) >=1955 (40j-60j) < 1955 (ouder dan 60j) 
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 23 deelnemers: gevorderden 

 totaal 171 deelnemers 

Deelname aan cursus OZS 

 BPA: 30 

 VBWaas: 21 

 BACA: 15 

- Aanbod bergwandelstages afgelopen 2 jaar volgens oplopend niveau binnen de leerlijn 

bergwandelen: B = beginnersstage, E = ervaringsstage, G = gevorderdenstage, Voordien was er geen 

opsplitsing van niveau. 

Overzicht stages B E G 
2015 gepland 6 5 3 
2015 plaatsgevonden 6 5 3 
2016 gepland 6 5 3 
 

Sportkaderopleidingen 

 Afgestudeerde kaders 

 2013 : 2 (Jort  Yves) 

 2014 : 2 (Gui  Dieter) 

 2015 : 5 => 2 + 3 (Roosje  Dries en Karen  Bob  Inge) 

 2016 : geen, nieuwe opleiding gaat van start en kandidaat vorig jaar wenst dit jaar niet 

zijn module 4 af te werken 

 Aantal sportkaders BW : 44 waarvan 27 actief 

 Aantal gediplomeerden BW (lid KBF maar daarom niet geregistreerd als sportkader) : 75 

 8 van de 9 nieuw gediplomeerden zijn actief binnen de club en/of de federatie 

 

2.2. Gegevensanalyse 
 

De opsomming van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kwam tot stand na een 

brainstormvergadering van de themawerkgroep bergwandelen. Deze bestond uit bestuursleden, 

stageleiders, voorzitter cel bergwandelen en een personeelslid. 

Hierbij werd gekozen om rond 4 

zwaktes, kansen en bedreigingen. Vervolgens werd op basis van de SWOT de beleidsuitdagingen 

geformuleerd. 
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2.2.1. SWOT 
 

Opleiding tot zelfstandig Sporter 

S - Zeer veel kennis aanwezig 
- Door bijscholingen wordt kennis in de verschillende opleidingen hetzelfde 
doorgegeven 
- leerlijn bergwandelen is uitgeschreven en clubs hanteren leerlijn 

W - Draait meestal op enkele vrijwilligers 
- Noodzaak om kennis door te geven van generatie op generatie 
- Beperkte middelen  

O - Breed doelpubliek (zowel in leeftijd, als kennis) 
- Kan opstap zijn naar andere disciplines 
- Motiveren van nieuwe kaders 
- Cluboverschrijdend werken 

T - Te weinig aanbod 
- Aanbod op 1 moment (lente) 
- Perceptie dat het maar BW is 
- Concurrentie andere landen 
- Concurrentie tussen de clubs 
- Niet modulair opgebouwd, te grote inspanning 
- Concurrentie commerciële sector 

 

Stages en bestaande sportkaders 

S - Zeer veel kennis aanwezig 
- Hobby voor begeleiders: Hart en ziel 
- Door bijscholingen wordt kennis in de verschillende opleidingen hetzelfde 
doorgegeven 
- leerlijn bergwandelen is uitgeschreven en clubs hanteren leerlijn 
- alle bergwandelstages die voldoen aan de criteria (gediplomeerd en conform leerlijn) 
worden gepromoot door de KBF via opleidingsbrochure, website, nieuwsbrief en 
sociale media. De opleidingsbrochure wordt aan alle leden bezorgd en alle stages 
worden ook online geplaats op de website van KBF. Als bepaalde stages niet goed 
lopen van inschrijvingen wordt gericht promotie gemaakt via sociale media of de 
nieuwsbrief. 
- stageaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd (deelnemersaantallen per stage) 

W - Beperkte middelen  
- Stageleiders vinden in veranderlijke gezins- en werksituaties 
- Momenteel is 60% van de bergwandelsportkaders actief in club- of federatiewerking 

O - Breed doelpubliek (zowel in leeftijd, als kennis) 
- Kan opstap zijn naar andere disciplines 
- Motiveren van nieuwe kaders 
- Ervaring van de begeleiders kan leiden tot nieuwe inzichten die door iedereen 
worden gebruikt 

T - Begeleiders geven na x aantal jaar mogelijk een variatie op het geleerde, waardoor 
er verschillen ontstaan in opleiding 
- Discipline-overschrijdende activiteiten 
- Concurrentie commerciële sector  
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Sportkaderopleiding 

S - inhoud Instructor Mountain Waling en Trekking (IMW&T), georganiseerd door 
bergsportschool vzw i.o.v. de KBF kan door bergsportschool bepaald worden (geen 
consensus noodzakelijk binnen denkcel) 
- inhoud IMW&T kan zeer snel bijgestuurd worden waar nodig 
- Vrijwilligersdiploma waardoor mensen aan een werking kunnen gebonden worden 
- Maatschappelijk thema (natuur en ecologie) 
- Gemotiveerd team van vrijwilligers die graag samen willen werken 
- nieuwe kaderopleiding heeft mogelijkheid om veel nieuwe sportkaders op een 
kwaliteitsvolle manier op te leiden 
- IMW&T neemt slechts 1 jaar in beslag 
 - IMW&T kan plaatsvinden vanaf 3 personen 
- IMW&T is betaalbaar 
- De KBF informeert clubs over personen die interesse hebben in opleiding IMW&T, 
waardoor club ook potentiële deelnemers kan binden en motiveren 

W - kostprijs ligt hoog voor bergsportschool aangezien VTS niet tussenkomt 
- veel energie van vrijwilligers om inhoud opleiding te bepalen 

O - de KBF heeft een goede samenwerking met Vlaamse Berggidsen die inhoud van de 
IMW&T mee opvolgen. 
- Breed doelpubliek  

T - om deel te nemen aan deze opleiding moet je veel engagement hebben en 
tijd/passie hebben om mensen op te leiden i.p.v. eigen palmares uit te breiden 
- Niet KBF-leden wensen opleiding te volgen. KBF investeert geld in mensen die 
naderhand slechts tijdelijk zich in een club engageren. 

 

Jeugd 

S - Lage instapdrempel qua voorkennis 
- Groepsgevoel / ergens bij horen 

W - Afhankelijk van ouders 
- Administratief zwaar met jeugd  

O - Jongeren aanspreken die in een competitieve wereld niet willen functioneren  
T -  

 
2.2.2. Beleidsuitdagingen 

 

- Doordat het aanbod op dit moment zich slechts tot 2 regio s beperkt (T) en beperkt tot 1 

gemeenschappelijke periode (T) en het interessant zou zijn om een breder doelpubliek voor 

bergwandelen te bereiken (O) moeten we inspanningen doen om alle regio s in 

Vlaanderen te voorzien van een mogelijkheid tot opleiding tot zelfstandig 

bergwandelaar. 

 

- De leeftijdscategorie van jongeren wordt op dit moment zeer weinig aangesproken (W), door 

de lage instapdrempel en nodige voorkennis van de discipline bergwandelen (S) moeten we 



 
 
Klim- en Bergsportfederatie  Beleidsplan 2017-2020 19 
 

inspanningen leveren om deze jongeren in contact te brengen met bergwandelen en 

hen het avontuur laten ervaren 

 

- Aangezien de uitwerking van de kaderopleiding heel veel inspanningen vergen (W), de 

inhoud van de kaderopleidingen bergwandelen eenvoudig kan bijgestuurd worden en dus 

zeer hoog ligt (S), de kosten van de opleiding hoog liggen (W), momenteel 60% van de 

sportkaders bergwandelen actief is binnen de club- of federatiewerking (W), moeten we de 

nodige inspanningen leveren om de bergwandelsportkaders nog meer te activeren 

binnen de club of federatie 

 

- Vermits bergsportschool de inhoud van de kaderopleiding bergwandelen kan bepalen en 

bijsturen (S), deze kaderopleiding slechts 1 jaar in beslag neemt (S) en jaarlijks kan 

plaatsvinden vanaf 3 personen (S) moeten we de komende periode inzetten op nieuwe 

sportkaders bergwandelen te vormen a.d.h.v. een kwalitatieve opleiding 
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3. Discipline Sportklimmen 
 

3.1. Gegevensverzameling 
 

Hieronder werden enkel de gegevens en cijfers van 2015 gebruikt omdat de gegevens en cijfers van 

de voorgaande jaren moeilijk beschikbaar of niet terug te vinden zijn.  

 

Competitie 

Aantal georganiseerde competities 

 Lead 

3 Youth Cups (Beker) 

1 Youth Championship (Kampioenschap) 

1 Senior Championship (Kampioenschap) 

 

 Boulder 
3 Youth Cups (Beker) 

3 Senior Cups (Beker) 

1 Youth Championship (Kampioenschap) 

1 Senior Championship (Kampioenschap) 

 

Aantal deelnemers aan competitie 
 

Tijdens de bevraging voor de redenen van het lidmaatschap 
Nota: verschillende mogelijkheden waren: Verzekering, Tijdschrift, Rotsen, Kortingen, Opleidingen/Bijscholing/Workshops, Competitie  

551 personen  één van de redenen (7,82%  van 7045 respondenten) 

10 personen  enige reden (0,14% van 7045 respondenten) 

 
Aantal mannelijke en vrouwelijke competitieleden per competitiecategorie 
Nota: Belgische competitie dus geen onderscheid tussen Vlaams en Waals 

 

Competitie categorieën 
Sen: Senior / 19+ jaar 

Jun: Junior / 18-19 jaar 

A:  A / 16-17 jaar 

B: B / 14-15 jaar 

C:  C / 12-13 jaar 

D:  - 11 jaar 
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Lead 

Gemiddeld per Bekerwedstrijd 

Male Jun 13 

Male A 22 

Male B 22 

Male C 13 

Male D 10 

 

 

Female Jun 6 

Female A 10 

Female B 12 

Female C 13 

Female D 10 

 

 

Youth Championship 

 

Male B 14 

Male C 14 

Male D 10 

 

 

 

 

Female B 12 

Female C 10 

Female D 8 
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Senior Championship 

 

 

Male Senior 44 

Male Jun 9 

Male A 18 

Male Veterans 3 

 

 

 

Female Senior 14 

Female Jun 4 

Female A 6 

 

 
 
 
 
Boulder 

Gemiddeld per Bekerwedstrijd 

 

 

Male Senior 46 

Male B 19 

Male C 29 

 

 

 

Female Senior 20 

Female B 12 

Female C 14 
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Youth Championship 

 

 

Male Jun 3 

Male B 6 

 

 

 

 

Female Jun 1 

Female B 6 

 

 

 

 

Senior Championship 

 

 

Male Senior 18 

Female Senior 18 

 
 
 
 
Aantal clubs in competitie 

 

23 clubs: 9 Vlaamse clubs  14 Franstalige clubs 

 

Naam Club Locatie 
Bleau Climbing Team Gent  Oost-Vlaanderen 
Bleuberry Club  Kortrijk  West-Vlaanderen 
Blok  Hoboken  Antwerpen 
City Lizard Sint-Niklaas  Oost-Vlaanderen 
Crux Climbing Team  Herk-de-Stad  Limburg 
Hungaria  Leuven  Vlaams-Brabant 
Klimax  Puurs  Antwerpen 
Vertical Thinking  Gent  Oost-Vlaanderen 
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Aantal scheidsrechters 
 

-Scheidsrechters zijn een Belgische materie. Hieronder het aantal scheidsrechters lid van de KBF in 

vergelijking met het totaal aantal geregistreerde Belgische scheidsrechters (CMBEL). 
 

 

Type scheidsrechter Aantal juryleden KBF Totaal aantal juryleden  
National Jury Presidents 4  4 
National Judges - Lead & Boulder 15  16 
National Result Service 6 6 
National Judges  Lead 8 14 
National Judges  Boulder 8 13 
National Judges  Speed 7 7 

 

-De opleiding werd niet meer georganiseerd sinds 2011. 

-Van de 53 bestaande juryleden hebben in 2015 slechts 19 personen actief deelgenomen aan 

activiteiten. 

 
Geografische spreiding van de competities 

 
-Verspreid over volledig België 
-Sterk afhankelijk van de kwaliteit van de zaal en zeer beperkte beschikbare locaties 
-Locaties Vlaanderen: 

Gent (Oost-Vlaanderen) 

Herk-de-Stad (Limburg) 

Hoboken (Antwerpen) 

Kortrijk (West-Vlaanderen) 

Puurs (Antwerpen) 

Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) 

 

-Locaties Wallonië 
Arlon (Luxemburg) 

Braine- -Brabant) 

Jambes (Namen) 

Louvain La Neuve (Waals-Brabant) 

 

 

Recreatie 

Aantal recreatief georganiseerde activiteiten 

-12 clubs hebben bevestigd een Sportklimwerking te hebben, daarnaast zijn er nog 5 clubs die niet 
geantwoord hebben op de bevraging en ook een Sportklimwerking hebben. Hieronder het overzicht 
van de clubs en hun bijhorende provincie. 
 
Club Provincie 

BAC Antwerpen Antwerpen 

Crux Climbing Team Antwerpen 

Bergsportvereniging Provincie Antwerpen Antwerpen 

Kajou Antwerpen 
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Bersportvereniging Klein-Brabant Antwerpen 

West Coast Lizards Climbing Team vzw West Vlaanderen 

Blueberry Club West Vlaanderen 

Vertical Thinking Oost-Vlaanderen 

Balance Boulder Team Oost-Vlaanderen 

Vlaamse Bergsport Waasland Oost-Vlaanderen 

Bergsport Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen 

Bergsport Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant 

 

Recreatief aanbod voor de verschillende categorieën 
 
Doelgroepen van de sportklimtrainingen 

- Recreatieve klimmers en/of voorbereiding GTE = 12 
- Competitieve klimmers = 5 
- Jeugd = 2 
- G-sport = 2 

 

Aantal recreatieve leden per geslacht (leeftijdsgebonden) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-71,59% van de KBF-leden geeft aan sportklimmen als 1 van de disciplines van de KBF te beoefenen. 

9,05% van onze leden geeft aan sportklimmen als enige discipline te beoefenen (totaal aantal 

respondenten bevraging: 2841 deelnemers). 

Binnen alle KBF-leden die sportklimmen als 1 van de beoefende discipline aanduiden is het aandeel 

van elke leeftijdsgroep in kaart gebracht.  

-Doorstroming van recreatie naar competitie: 5 clubs bevestigen een doorstroming van recreatie naar 
competitie  
- Aantal klimzalen per provincie 

 

6% 
8% 

14% 

47% 

22% 

3% 

leeftijdsverdeling KBF-leden die sportklimmen beoefenen 

 

>=2003 (0-12j) >=1997 (13j-18j) >=1990 (19j -25j) 

>=1975 (25j-40j) >=1955 (40j-60j) < 1955 (ouder dan 60j) 
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kaderopleiding en bijscholing 

 
Aantal nieuwe kaders 2015 
 

Initiator Muurklimmen (Indoor): 12 

Initiator Sportklimmen (Indoor + Outdoor): 15 

 

Aantal georganiseerde kaderopleidingen + bijscholingen 
 
 Initiator Muurklimmen: Biover te Gent  Oktober/November 2015 
 Initiator Sportklimmen: Blueberry Hill te Kortrijk  Maart 2015 
 
Aantal actieve trainers 

Club Gediplomeerde Trainer 
BAC Antwerpen 1 
CRUX Climbing Team 10 
Vertical Thinking 6 
West Coast Lizards Climbing Team 2 
Blueberry Club 2 
Bersportvereniging Provincie Antwerpen 9 
Balance Boulder Team 2 
Kajou 10 
Bergsportclub Alpigo vzw 1 
Vlaamse Bergsport Waasland 14 
Bergsport Oost-Vlaanderen 2 
Bergsport Klein-Brabant 28 
Bergsport Vlaams-Brabant 3 

 

 

 
 
 
 

4 

10 

12 

11 

3 

Aantal klimzalen per provincie 

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Vlaams-Brabant/Brussel Limburg 
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Verhouding gediplomeerde vs. niet gediplomeerde trainers 
Club Gediplomeerde Trainer Niet-Gediplomeerde Trainer 
BAC Antwerpen 1 Enkele voor jeugdwerking 
CRUX Climbing Team 0 10 
Vertical Thinking 6 0 
West Coast Lizards Climbing Team 0 2 
Blueberry Club 2 0 
Bersportvereniging Provincie 
Antwerpen 

1 8 

Balance Boulder Team 1 1 
Kajou 5 5 
Bergsportclub Alpigo vzw 1 0 
Vlaamse Bergsport Waasland 12 2 
Bergsport Oost-Vlaanderen 1 1 
Bergsport Klein-Brabant 8 20 
Bergsport Vlaams-Brabant 1 2 

 

 

3.2. Gegevensanalyse 
 

De SWOT-analyse is tot stand gekomen door het samenvatten van een open discussie binnen de 

themawerkgroep Sportklimmen. Deze bestond uit bestuursleden, trainers, voorzitter cel 

sportklimmen en een personeelslid. Specifiek voor het item kaderopleiding werden bijkomende 

personen gevraagd hun expertise bij te dragen. 

Hierbij werd gekozen om rond 5 

zwaktes, kansen en bedreigingen. Vervolgens werd op basis van de SWOT de beleidsuitdagingen 

geformuleerd.  

 

3.2.1. SWOT 
 

De belangrijkste overkoepelende zwakte die naar voor kwam is het tekort aan infrastructuur. In 

Vlaanderen zijn er niet voldoende klimzalen en de bestaande klimzalen kampen met overbevolking. 

Ook klimtrainingen zijn zeer moeilijk in te plannen om deze reden. KBF-clubs hebben steeds meer 

moeite om een vaste avond in een klimzaal vast te krijgen waardoor het moeilijk is om opleidingen of 

trainingen te laten plaatsvinden.  

Omdat er reeds voor het huidig aantal klimmers niet voldoende plaats is, is het investeren in 

promotie een verspilling van middelen omdat potentieel nieuwe klimmers slechts beperkte 

mogelijkheden hebben om de sport te beoefenen. Nieuwe infrastructuur is noodzakelijk om het 

sportklimmen te laten groeien. 
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Recreatief Sportklimmen 
 

Het vrijblijvend beoefenen van Sportklimmen op een recreatieve wijze. Belangrijkste aandachtspunt 

is dat dit niet-tijds-gebonden en niet-club-gebonden sportbeoefening omvat. 

 

S - 17 clubs van de 26 bieden sportklimtrainingen aan 
W - Nood aan ondersteuning, organisatorisch en sporttechnisch 
O - Mogelijkheden tot klimmen overdag 

-  
- Redelijke verspreiding van de klimzalen, elke provincie beschikt over minstens één 
klimzaal 
- Klimzalen hebben niet voldoende capaciteit, ze kunnen het groot aantal recreatieve 
klimmers niet aan  
-Tokyo 2020 kan zorgen voor gratis promotie 

T - Sluiting van klimzalen zal de druk op de andere klimzalen nog verhogen 
- Tokyo 2020 zal bij ongewijzigde omvang van infrastructuur overbevolking 
infrastructuur in de hand werken 
- Commerciële uitbating van zalen vs. clubs die bestuurd worden door vrijwilligers 

 

Recreatieve Competitie Sportklimmen 
 
Op eigen niveau kunnen deelnemen aan competitie zonder hiervoor topniveau te hoeven halen. Het 

gaat hier over clubwedstrijden en laagdrempelige evenementen met een competitief karakter. 

 

S - 6 clubs organiseert reeds clubwedstrijden 
- Er zijn reeds een aantal formats voor het organiseren van wedstrijden beschikbaar 
- KBF biedt ondersteuning aan clubs voor het organiseren van recreatieve wedstrijden 
(medailles, scheidsrechters) 
- Boulderwedstrijden zijn interessant voor organisator (laagdrempelige organisatie: 
goedkoper, geen zekeraars) 
- Boulderwedstrijden zijn populair bij deelnemers (mindere risicovol, eenvoudiger voor 
deelnemer) 

W - Geen circuit / overzicht / kalender van alle wedstrijden 
- Clubwedstrijden zijn vaak gesloten 
- Clubwedstrijden zijn vaak gelinkt aan een zaal, waardoor het voor clubs zonder zaal 
haast niet mogelijk is om een clubwedstrijd te organiseren. 
- Gebrek aan Lead-wedstrijden door hoogdrempelig voor organisator (hoger risico, meer 
zekeraars) 
- Lead is hoogdrempeliger voor deelnemer (voorklimmen op recreatief niveau is 
risicovoller dan boulder, geen partner nodig) 
- Slechts 19 Nationale juryleden die actief waren dit jaar 
- Beperkt aantal routebouwers dat routes bouwt buiten de zaal waar hij/zij actief is. In 
totaal 49 routebouwers in gelinked aan BCCC. 

O - Er bestaat geen reglement, dit kan zo opgesteld worden zodat een doorstroom naar 
Nationale en Internationale wedstrijden vergemakkelijkt wordt 
- Openstellen van clubwedstrijden (eventueel buiten categorie) 
- NKBV heeft reeds een uitgebouwd recreatief circuit waarop we ons kunnen baseren 

T - Deelname topklimmers kan het recreatieve aspect teniet doen 
- Vrijwilligers voor het organiseren van de wedstrijden 
- Extra belasting voor juryleden en routebouwers 
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Competitie Sportklimmen 
 
Het officiële wedstrijdcircuit waar de deelnemers de beste klimmers zijn binnen hun 

leeftijdscategorie. Zij proberen het maximale niveau te halen en zullen in functie hiervan ook trainen. 

Het gaat hier over een Belgisch circuit (niet alleen Vlaams). 
 
S - Goed uitgebouwd circuit 

- Goede samenwerking CMBEL/CAB 
W - Lead Senior slechts 1 wedstrijd 

- Inschrijvingsprocedure is omslachtig 
- Beperkte bereidheid van de zalen voor de organisatie: return? 
- Beperkte bereidheid van de zalen voor het huisvesten van een competitieteam: 
return? 

O - Uitbreiden van het aantal competitieclubs 
- Verhogen van het niveau en de kwaliteit van de competitieclubs 
- Verhogen van het niveau van de trainers 
- Licenties om een onderscheid te maken tussen recreatieve competities en competities 
- Ontwikkelen van een tool om inschrijvingen wedstrijden vlotter te laten verlopen 

T - Lead Cup zorgt voor extra belasting van routebouwers en juryleden 
- Beperkt aantal zalen geschikt voor wedstrijden 
- Bereidheid van de zalen voor de organisatie wegens een beperkte return 
- Tokyo 2020: Combinatie / Geen Speedwand (aankoop?) 
- aantal kwaliteitsvolle trainers is overbevraagd 
- IFSC ontmoedigt om jeugd intensief te trainen op Boulder (veel blessures) 

 

Topsport Sportklimmen 
 
De SWOT-analyse rond topsport wordt uitgewerkt in het topsportplan 2017-2020 van de KBF. 

 

 
Sportkaderopleidingen 
S - Financiële tussenkomst voor gediplomeerden vanuit de federatie (subsidiesysteem 

clubs) 
- Sporttechnische kennis binnen clubs en federatie 
- Financiële stimulans voor het inzetten van gediplomeerden 

W - Cursusorganisatie VTS -Tweespalt tussen VTS en Clubs, niet afgestemd op elkaar 
- 2020 Olympische discipline: 

 Nood aan talentdetectie op niveau van trainers 

 Sterkere trainers opleiden 
- Sporttechnische vakken binnen ini MK/SK - herhaalt veel bij KVB 3 
- Sporttechnische bagage bij kandidaat-examinatoren is niet altijd voldoende 

 Schriftelijk examen toevoegen bij GTE, Bepaalde zaken bijvoegen bij KVB 3 
  

- Evaluaties van de docenten moeten opgewaardeerd en opgevolgd worden door DSKO 
om te zorgen voor meer bekwame docenten voor de VTS-cursus 
- Veel wetenschappelijke knowhow bij onderwijspartners, maar komt niet tot bij KBF 
- KVB-deelnemers hebben niet altijd een kwaliteitsvolle opleiding genoten 
- Tegenstelling tussen evaluatie traditionele clubs en commerciële clubs 
- DSKO moet uit het sportklimmen/competitieklimmen komen omdat een alpinist zich 
minder kan inleven in Topsport 
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-  
- Clubs omzeilen creatief de regels voor de financiële stimulansen (zie sterkten) 
- Wat met halfautomaten? 

  
 Opleidingen clubs? 

- Kaderopleidingen stimuleren bij trainers/begeleiders die reeds training geven 
- Nood aan oprichting Pool jeugdtrainers / Pool toptrainers 
- Nood aan oprichting Trainer A 

O - Kandidatuur voor DSKO indienen 
- Nederlandstalige docenten kunnen ook uit Nederland komen 
- Bijscholingen/Workshops organiseren met een lagere instapdrempel - Minimum GTE 
MK behaald hebben om deel te nemen 
- Inhaalbeweging GTE / GTE op maat binnen clubs? 

T - Gaan de bergstijgers nog in de Denkcel zitten? 

 

3.2.2. Beleidsuitdagingen 
 

Topsport 

De beleidsuitdagingen rond topsport worden uitgewerkt in het topsportplan 2017-2020 van de KBF. 

 

Sportklimmen recreatief en competitief 

6 clubs geven aan dat ze clubwedstrijden organiseren (sterkte), maar tegelijkertijd geven 

verschillende clubs ook aan dat het zeer moeilijk is om zelf clubwedstrijden te organiseren (zwakte). 

Er zijn reeds een aantal formats voor het organiseren van wedstrijden beschikbaar (sterkte), KBF 

biedt ondersteuning aan clubs voor het organiseren van recreatieve wedstrijden (sterkte), maar daar 

staat tegenover dat er geen overzicht of algemene kalender van alle wedstrijden bestaat (zwakte). 

Het samenbrengen van bestaande wedstrijden in een circuit en het ondersteunen van nieuwe 

wedstrijden kan kansen bieden aan de recreatieve klimmer die aan laagdrempelige wedstrijden wil 

deelnemen (kans). (OD 3.1) 

17 clubs van de 26 bieden sportklimtrainingen aan (sterkte) maar er is nood aan ondersteuning op 

verschillende vlakken, zowel sporttechnisch als organisatorisch (zwakte). Deze nood aan 

ondersteuning zorgt voor een beperkte bereidheid van de zalen voor het huisvesten van een 

competitieteam (zwakte). Er moet duidelijkheid worden gebracht wat de return is van de investering 

in sportklimtrainingen en op welke kwaliteit men verwacht van een sportklimgerichte club. (OD 3.2) 

Aangezien er nood is aan een pool van (top)trainers (Zwakte), de huidige kaderopleiding qua inhoud 

niet 100% up te date is (Zwakte), de opleidingen niet volledig aansluiten bij de werking van de clubs 

(Zwakte) en de verplichte VTS-screening een optimale kans biedt om cursussen bij te sturen en 

docenten bij te scholen (Kans) moet de komende beleidsperiode sterk ingezet worden om de globale 

structuur en de inhoud van de kaderopleidingen te herwerken. (OD 3.3)  
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4. Discipline Rotsklimmen en Rotsbeheer 
 

Rotsklimmen is sterk verbonden met rotsbeheer. Om die reden wordt voor beiden onderdelen de 

gegevensverzameling en analyse afzonderlijk uitgevoerd. Per deelgebied werden afzonderlijke 

uitdagingen en doelstellingen opgemaakt. 

4.1. Gegevensverzameling Rotsklimmen 
 

Aantal rotsklimmers en clubs 
 
- KBF heeft 29 clubs.  12 daarvan zijn ontstaan rond een klimzaal en/of beheren of participeren 
rechtstreeks in een klimzaal of -wand 
 
-
beoefende activiteiten en  
 
- ter beschikking van de klimmers van KBF staan ongeveer 2700 klimroutes verdeeld over een 30-
tal rotsmassieven in Wallonië (daarvan 8 massieven en ongeveer 700 routes beheerd door KBF) 
 
- ieel') gereserveerd 
hadden (topmaand: mei, met 625); in Yvoir waren er dat 3639 (topmaand: mei met 686). Totaal 
voor Durnal en Yvoir: 6507. Reken daar nog ongeveer de helft individuelen bij, dan kom je op 10 000 
bezoekende klimmers voor deze beide massieven. Stel dat er op de andere ('moeilijkere') massieven 
(PàL, Hotton, Mozet en CLT) nog eens 10 000 klimmers komen, dan kom je toch al snel aan 20 000 
bezoekende klimmers per jaar op de door KBF beheerde massieven. 
 
Opleiding tot zelfstandig klimmer 
 
- in het kader van de opleiding tot zelfstandig klimmer gebruiken alle KBF-clubs samen ongeveer 
4000 individuele klimbeurten op de Belgische massieven. De meeste clubs starten hun klimopleiding 
met enkele sessies in een klimzaal, maar exacte gegevens daarover zijn (nog) niet geregistreerd. 
Minstens 7 clubs organiseren daarnaast ook rotsklimopleidingen op buitenlandse massieven. 
 
- gegevens aangaande klimvaardigheidsbewijzen (KVB's) 

 
 KVB 1 KVB 2 KVB 3 KVB 4 KVB 

TOTAAL 
 Aantal 

uitgereikte 
KVB's 

Aantal 
uitreikende 
clubs 

Aantal 
uitgereikte 
KVB's 

Aantal 
uitreikende 
clubs 

Aantal 
uitgereikte 
KVB's 

Aantal 
uitreikende 
clubs 

Aantal 
uitgereikte 
KVB's 

Aantal 
uitreikende 
clubs 

 

2013 617 8 285 9 296 11 25 4 1223 
2014 1351 10 485 9 327 11 31 3 2167 
2015 1811 16 615 14 293 14 38 6 2827 

 
- Opmerkelijk is dat het aantal KVB 3's en KVB 4's  (het typische eindproduct van de klassieke 
'klimschool' van de 'rotsklimclubs') redelijk stabiel blijft, terwijl het aantal uitgereikte KVB 1's en KVB 
2's (toepasselijk in een klimzaal) aanzienlijk stijgt. 
 
Sportkaders 

 
- Er zijn momenteel 335 initiators rotsklimmen en 27 instructeurs B rotsklimmen 
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4.2. Gegevensanalyse Rotsklimmen 
 

De opsomming van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kwam tot stand na een 

vergadering van de themawerkgroep rotsklimmen op 27 april 2016. Deze themawerkgroep bestond 

uit bestuursleden, klimschoolbegeleiders en een personeelslid. Na de vergadering werd verder 

aangevuld via een rondvraag per e-mail aan de hand van een invulmatrix.  

Uiteindelijk werden 46 elementen gegenereerd, waarvan er door het systeem van waardebepaling 14 

werden weerhouden, die in een confrontatiematrix werden besproken op de vergadering van 1 juni 

2016, waarbij beleidsuitdagingen, strategische doelstelling en operationele doelstellingen werden 

geformuleerd. 

 

4.2.1. SWOT 
 

S -  
- De bestaande ter beschikking staande kliminfrastructuur (zowel klimzalen als 

rotsen) is goed tot uitstekend 

W - Klimscholing gebeurt vaak in te grote groepen en/of het door een club 
gereserveerd aantal voor een klimschool wordt niet gerespecteerd 
-  De prijs van de KVB-pasjes en de kostprijs van de KVB-bijscholing ondermijnt het 

-democratisch 
- Er  is te weinig instroom van nieuwe sportkaders 
- Er is onvoldoende bijscholing inzake rotsklimmen (bvb reddingstechnieken met 
normale klimmateriaal) 
- Versnippering van de federatie in kleine (minder dan 50 leden) sportclubs 
bemoeilijkt besluitvorming , het opstellen van de  klimkalender en veroorzaakt 
versnippering van het budget 
- Commerciële initiatieven zijn ten nadele van de kwaliteit van de klimopleiding 
omdat ze focussen op kwantiteit 
- Federatie weegt te weinig door op besluitvorming bij Sport Vlaanderen 
- Momenteel bestaat er nog geen leerlijn opleiding tot zelfstandig via ferratist 

O - Vanuit de klim- en bergsport community bestaat er belangstelling voor en een 
vraag naar ontwikkelen van deeldisciplines, inzonderheid via ferrata 
- competitief en recreatief klimmen verlopen langs onderscheiden parcours, en dat 
is een opportuniteit 
- Er is in Vlaanderen nog ruimte voor nieuwe klimzalen 

T - Het risico op intrekken van de milieu- of bouwvergunning (door overfrequentering 

massieven, spoorweg oversteken, overbezetting parking,..) is steeds aanwezig 
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4.2.2. Beleidsuitdagingen 
 

- Rekening houdend met de sterke belangstelling vanuit klim- en bergsport community naar 

de ontwikkeling van de discipline via ferrata (O), het feit dat er momenteel nog geen vaste 

leerlijn voor zelfstandig via ferratist bestaat (W), sportkaders bergwandelen veel interesse 

hebben om in de toekomst via ferrata te begeleiden (S) is het noodzakelijk om de 

mogelijkheid tot het uitwerken van de opleiding tot zelfstandig via ferratist na te gaan . 

 

- Omwille van de belangstelling voor en de groei van het sportklimmen (S) en het daaruit 

voortvloeiende groter aantal sporters die willen kennismaken met het rotsklimmen (O), het 

reeds sterk uitgebouwen systeem van de klimvaardigheidsbewijzen dat leidt tot een uniforme 

klimopleiding bestaat er behoefte om het systeem van klimvaardigheidsbewijzen 

inhoudelijk en vormelijk te optimaliseren. 
 

- Omdat klimscholing vaak gebeurt in te grote groepen (W) of het door een club gereserveerd 
aantal voor een klimschool niet gerespecteerd wordt (W), het risico op intrekken van de 
milieu- of bouwvergunning (door overbezetting rotsmassieven, spoorweg oversteken, 
overbezetting parking,..) steeds aanwezig is en er in Vlaanderen nog ruimte is voor nieuwe 
klimzalen (O), moet de kliminfrastructuur in het kader van de opleiding tot het behalen 
van een klimvaardigheidsbewijs geoptimaliseerd worden. 
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4.3. Gegevensverzameling Rotsbeheer 
 

Gebruik rotsmassieven KBF-leden en sportkaders 

- 
lidmaatschap op. Hierbij konden de leden meerder mogelijkheden aanvinken. 

 

 
 
 

- Een e
reden lidmaatschap op. Hierbij de sportkaders meerder mogelijkheden aanvinken. 
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- In 2015 waren in Durnal 2868 klimmers die via het systeem van een groepsreservatie 

dat 3639 (topmaand: mei met 686). Totaal voor Durnal en Yvoir: 6507. Reken daar nog 
ongeveer de helft individuelen bij, dan kom je op 10 000 bezoekende klimmers voor deze beide 
massieven. Stel dat er op de andere massieven (Pont à Lesse, Hotton, Mozet en Comblain-la-
Tour) nog eens 10 000 klimmers komen, dan kom je toch al snel aan 20 000 bezoekende 
klimmers per jaar. 

Onderhoud rotsen 

- KBF heeft 29 clubs, slechts 6 daarvan doen meer dan één keer per jaar aan rotsbeheer, 2 andere 
één keer per jaar. Samen presteren die vrijwilligers ongeveer 330 mandagen per jaar aan 
rotsbeheer 

 

- We 
topo uitgebracht. 

Huidig rotsbeheer en potentieel 

- Naar schatting is slechts 2 % van de dagzomende rotsen in Wallonië beklommen 
- Aantal massieven en routes in beheer KBF: 

 

 
Massief Aantal klimroutes 

actueel In ontwikkeling (tegen 
wanneer?) 

Hotton 67  

Paradou 123  

Durnal 67  

Mozet 124  

Pont à Lesse 101  

Comblain-la-Tour 53  

Flones 0 30 (begin 2017) 

Gawday 0 103 (begin 2019) 

Anhée 0 25 (medio 2017) 

Spontin 0 40 (eind 2017) 

TOTAAL: 525 198 

ALGEMEEN TOTAAL 723 
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4.4. Gegevensanalyse Rotsbeheer 
 

De opsomming van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kwam tot stand na een 

vergadering van de themawerkgroep rotbeheer bestaande uit de adviesraad rotsbeheer van 25 mei 
2016. Na de vergadering werd verder aangevuld via een rondvraag per e-mail aan de hand van een 

invulmatrix.  

Uiteindelijk werden 28 elementen gegenereerd, waarvan er door het systeem van waardebepaling 12 

werden weerhouden, die in een confrontatiematrix werden besproken op de vergadering van 25 mei 

2016, waarbij de beleidsuitdagingen, strategische doelstelling en operationele doelstellingen werden 

geformuleerd. 

 

4.4.1. SWOT 
 

S - Budgettaire marge en goodwill vanwege bestuur voor rotsbeheer (materiaal, 
bijscholingen,...)  
-Veel competentie inzake rotsbeheer  
-Voldoende rotswerkmateriaal ter beschikking 

W - Beperkt aantal clubs actief bij rotsbeheer 
-Groot aantal clubs KBF, daardoor overbezetting (vooral Durnal en Paradou) 
- Te weinig initiatieven/incentives vanuit KBF om clubs/leden te motiveren voor 
rotsbeheer 
- Niet altijd duidelijk wie nu kan/mag equiperen  
- Oefenzone mobiele zekeringen (mobs) ontbreken op de massieven 
- Te weinig scholingsklimmassieven 

O - 98% van rotsen in Wallonie is nog onbeklommen  
-Klimmers over het algemeen bewust van noodzaak (ecologisch) rotsbeheer 
- Slechts 6 van 29 clubs is actief binnen het rotsbeheer (veel groeipotentieel) 

T - Steeds meer nog niet-beklommen rotsen worden geklasseerd en dus moeilijker 
vergunbaar 

 

 

4.4.2.Beleidsuitdagingen 
 

-Gezien er veel competentie is inzake rotsbeheer (S), de budgettaire marge en goodwill 

vanwege het bestuur voor rotsbeheer (S), de vergunbaarheid van rotsmassieven afneemt (T), 

maar er meer KBF-clubs en dus klimopleidingen komen en er dus te weinig 

scholingsmassieven zijn (W) terwijl 98% van de rotsen in Wallonië nog niet beklommen is 

(O), willen we het aantal klimroutes in beheer van KBF laten stijgen  

-Omdat er onder de klimmers van onze clubs een groot potentieel aan 

rotsbeheermedewerkers zit en momenteel slechts 6 van de 29 clubs actief zijn binnen het 

rotsbeheer (O), een overbezetting is van de rotsmassieven (W), er momenteel te weinig 

incentives zijn voor de clubs die actief meewerken aan rotsbeheer (W) willen we meer clubs 
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motiveren om actief te worden binnen het rotsbeheer en clubs die zich inzetten belonen 

met een incentive 

- Omdat er veel competentie inzake rotsbeheer (S), er voldoende rotswerkmateriaal ter 

beschikking is (S), er te weinig scholingsmassieven zijn (W) en de oefenzones voor mobiele 

zekeringen (mobs) ontbreken op de massieven moeten we inzetten om het aandeel van de 

voor een klimopleiding geschikte routes laten stijgen. 
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5.  Discipline winterbergsport 
 

5.1. Gegevensverzameling 
 

Cel winter 

- Van de 8 clubs die in 2015-2016 winterstages of lawinescholingen organiseren (WBV, BACA, 

Alpigo, VBW, BOVL, BVKB, Hiking Advisor, LBV, BPA) maken 7 clubs deel uit van de cel winter 

(BOVL niet). 

Aantal winterbergsporters en verdeling per leeftijdscategorie 

- In de winter van 2015-2016 namen 179 mensen deel aan een winterstage of lawinescholing 

(theorie + praktijk). Waarvan 40 personen deelnamen aan een lawinescholing, 67 personen 

deelnamen aan een toerskistage, 61 personen deelnamen aan een stage sneeuwschoenwandelen en 

11 personen deelnamen aan een stage ijsklimmen. 

 

 

-38.65% van de leden die hun beoefende disciplines heeft aangegeven geeft aan dat ze minstens 1 

winterdiscipline beoefenen. Geen enkel KBF-lid geeft aan enkel een winterdiscipline te beoefenen. 

Winterbergsporters zijn bijgevolg binnen verschillende disciplines actief. 

Van alle leden die aangegeven hebben een winterdiscipline te beoefenen, is de belangrijkste 

leeftijdscategorie tussen 25 en 40 jaar (58%) gevolgd door de categorie 40-60j (22%) en de 

categorie 19-25jaar (13%). Bij de andere leeftijdscategorieën beoefenen slechts een zeer beperkt 

aantal KBF-leden een winterdiscipline. 

 

 

22% 

38% 

34% 

6% 

lawine 

toerski 

sneeuwschoen 

ijsklimmen 
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Aanbod winterbergsportstages en scholingen 

- Aantal winterstages en lawinescholingen per discipline. 

  lawine toerski sneeuw ijsklim 

LBV 10 10     

BAC Antwerpen   12 38   

BPA   16     

Bergsportclub Alpigo 12 6   7 

VBW 18 15   4 

BOVL     8   

BVKB   8 8   

Hiking Advisor     7   
 

Sportkaders winterbergsport 

-afgelopen 2 jaar zijn er 2 nieuwe gediplomeerden bij bestaande aantal sportkaders 

sneeuwschoenwandelen toegevoegd.  

-aantal actieve stageleiders bedraagt 19 (stageleiders die in 2014 of 2015 stage begeleid hebben) 

 

 

 

 

 
[PERCENTAGE] 

 
[PERCENTAGE] 

 
[PERCENTAGE] 

 
[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

 
 

[PERCENTAGE] 

>=2003 (0-12j) >=1997 (13j-18j) >=1990 (19j-25j) 

>=1975 (25j-40j) >=1955 (40j-60j) < 1955 (ouder dan 60j) 
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5.2. Gegevensanalyse 
 

De opsomming van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kwam tot stand na een 

brainstormvergadering van de themawerkgroep winter. Deze bestond uit een bestuurslid, stageleiders 

en een personeelslid. 

De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen werden gestructureerd in 5 

belangrijke items bovenaan in de SWOT-tabellen vermeld werden. Vervolgens werd op basis van de 

SWOT de beleidsuitdagingen geformuleerd.  

 

5.2.1. SWOT 
 

Algemeen en Cel winter 

De cel winter is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur binnen de klim- en bergsportfederatie 

waar elke club met de discipline winter in haar aanbod experten afvaardigt om 2 keer per jaar te 

vergaderen rond de leerlijn opleiding tot zelfstandig winter, kaderopleidingen, bijscholingen, enz. 

S - de cel winter komt 2 keer per jaar samen met als doel inhoud OZS en inhoud 
kaderopleiding en bijscholing te bespreken 
-jaarlijkse evaluatie stages 
- Van de 8 clubs die in 2015-2016 winterstages of lawinescholingen organiseren 
(WBV, BACA, Alpigo, VBW, BOVL, BVKB, Hiking Advisor, LBV, BPA) maken 7 clubs 
deel uit van de cel (BOVL niet). 
 

W - niet alle clubs die winterstages of lawinescholingen organiseren maken deel uit van 
de cel 

O -Het promoten van onze KBF winter-initiatieven binnen en buiten de KBF via diverse 
kanalen: Publiciteit maken zowel aan het begin van het winterseizoen als tijdens het 
winterseizoen n.a.v. bepaalde gebeurtenissen/kampioenschappen (zowel informatief 
als duidend) 
- Het organiseren van kampioenschappen (doen we nog niet, behalve op CMBel niveau 
voor toerskiën)vb drytooling 

T  
 

Opleiding tot Zelfstandig Sporter 

Binnen de opleiding tot zelfstandig sporter winter heb je volgende disciplines: ijsklimmen, toerski, 

sneeuwschoenwandelen, trektochten met pulka en cross-

workshop sneeuw- en lawinekunde. 

S - leerlijn toerskieën is uitgeschreven en clubs hanteren leerlijn (per niveau wordt lijst 
van technieken beschreven) 
- alle winterstages die voldoen aan de criteria (gediplomeerd en conform leerlijn) 
worden gepromoot door de KBF via opleidingsbrochure, website, nieuwsbrief en 
sociale media. De opleidingsbrochure wordt aan alle leden bezorgd en alle stages 
worden ook online geplaats op de website van KBF. Als bepaalde stages niet goed 
lopen qua inschrijvingen wordt gericht promotie gemaakt via sociale media of de 
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nieuwsbrief. 
- In 2015-2016 namen 170 mensen deel aan een winterstage of lawinescholing 
- stageaanbod wordt vanaf 2015 jaarlijks geëvalueerd (deelnemersaantallen per stage) 
 

W - de winterdisciplines sneeuwschoenwandelen, toerskiën, ijsklimmen zijn relatief 
onbekend bij het grote publiek  
- de leerlijn sneeuwschoenwandelen staat nog niet helemaal op punt   
- de leerlijn ijswatervalklimmen: beginners/gevorderden/verfijning moet nog 
uitgewerkt worden. Dat maakt dat in verschillende clubs andere technieken worden 
aangeleerd. 

O - Sneeuwschoenwandelen is een laagdrempelige activiteit die op verschillende 
eze sport erg geschikt voor verschillende 

 
- Het verder uitbouwen van de bestaande opleidingsstructuur winter  
-deze specifieke sporttak met zijn diverse disciplines 
promoten en de beoefenaars ervan te ondersteunen door voldoende 
opleidingsmogelijkheden te voorzien, samen met gebrevetteerde stageleiders. 
- 
plaats mogen hebben. De meeste ongevallen gebeuren door weersveranderingen die 
zowel lawines induceren of gevaarlijke sneeuw of ijscondities creëren. Het opmerken 
en begrijpen van weersveranderingen zou heel wat ongevallen kunnen voorkomen.  
 -promotiekanalen zijn zeer divers, promotie via sociale media is een sterke tool. Via 

n wat 
winterbergsporten betreft 
- We kunnen contact opnemen met de sneeuwsport Vlaanderen zodat doorstroming 
van hun opleidingsdeelnemers naar KBF-opleidingen mogelijk wordt (focus ski naar 
toerski/ snowboard naar tourboard). 
We hebben ook heel wat te bieden aan de leden van de Sneeuwsport Vlaanderen Zo 
kunnen we een zeer goede off piste-skiverzekering aanbieden en onze workshops 

 
 

T - Onze opleiding  toerskiën richt zich hoofdzakelijk op beginners maar daarnaast 
bestaat een groep van ervaren toerskiërs die nooit een kwaliteitsvolle opleiding 
volgden en door gebrek aan kennis en vaardigheden een risicogroep vormen. 
- Global warming verkleint elk jaar de wintersportperiode. 
- We zitten in het vaarwater van Sneeuwsport Vlaanderen die skiën binnen haar 
disciplines aanbiedt. Hierdoor missen we waarschijnlijk heel wat belangstelling voor 
bepaalde van onze disciplines (zoals toerskiën). We hebben misschien onvoldoende 
contacten met Sneeuwsport Vlaanderen.  
 

 

Kaderopleiding  nieuw gediplomeerden 

S -inhoud Instructor winter mountain walking and snowshoeing (IW) kan door 
bergsportschool bepaald worden (geen consensus noodzakelijk binnen denkcel) 
-inhoud IW kan zeer snel bijgestuurd worden waar nodig 
-nieuwe kaderopleiding  IW heeft mogelijkheid om veel nieuwe sportkaders op een 
kwaliteitsvolle manier op te leiden 
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W Aangezien KBF zelf niet voorziet in een kaderopleiding Toerskiën en ijsklimmen 
moeten sportkaders opleiding volgen in het buitenland. Dat maakt dat niet alle 
stageleiders dezelfde achtergrond hebben. 

O - Onze gediplomeerde sportkaders kunnen opleiding volgen bij AÖ aan een korting 
tarief. Andere buitenlandse opleidingen kunnen gedeeltelijk vergoed worden met het 
celbudget.  

T -om deel te nemen aan de opleiding IW moet je veel engagement hebben en 
tijd/passie hebben om mensen op te leiden i.p.v. eigen palmares uit te breiden 

 

Bestaand kader (bijscholing) 

S - 17 actieve stageleiders waardoor heel wat stages aangeboden kunnen worden 
(actief = stageleiders die in de winter 2014-2015 een stage begeleid hebben) 
-de voorbij winter volgden 7 actieve stageleiders een bijscholing in het buitenland  
-bijscholingen kunnen voor deelnemers betaalbaar gehouden worden door 
celbudget dat de KBF voorziet 

W -Momenteel is er geen bijscholingsplicht, waardoor niet alle stageleiders deelnemen 
aan bijscholingen en niet 100% up to date zijn rond nieuwste en veiligste technieken  
- Er zijn slechts 24 gediplomeerde stageleiders sneeuwschoenwandelen waarvan er 
slechts 5 actief zijn. 

O -Voor de bijscholing van sportkaders moeten we streven naar degelijke 
groepsopleidingen in AÖ
sneeuw-  

T  
 

 

5.2.2. Beleidsuitdagingen 
 

- Rekening houdend met de kwaliteit en laagdrempeligheid van de nieuwe kaderopleiding (S), 

en het beperkt aantal actieve stageleiders (W) moet ingezet worden op de vorming van 

nieuwe stageleiders sneeuwschoenwandelen. 

 

- Gezien het feit dat de winterdisciplines aangeboden binnen de KBF 

(sneeuwschoenwandelen, ijsklimmen, toerskiën) relatief onbekend zijn bij het grote publiek 

(W) is het noodzakelijk om de promotie van onze winterstages te optimaliseren binnen 

onze eigen leden en daarbuiten.  

 

- Gezien het feit dat de leerlijn van sneeuwschoenwandelen en ijsklimmen nog niet (volledig) 

is uitgewerkt (W) is het noodzakelijk een uniforme KBF-leerlijn voor 

sneeuwschoenwandelen en ijsklimmen te ontwikkelen. 
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6. Discipline Canyoning 
 

6.1. Gegevensverzameling 
 

Aantal canyoneers en verdeling per leeftijdscategorie 

-15,77% van de leden die hun beoefende disciplines heeft aangegeven geeft aan dat ze canyoning 

als 1 van de disciplines beoefenen. 0,81% van de KBF-leden geeft aan canyoning als enige discipline 

te beoefenen. canyoneers zijn bijgevolg eerder binnen verschillende disciplines actief. (28,4% van 

onze leden vulden deze vraag in bij hernieuwing lidmaatschap). 

Van alle leden die aangegeven hebben canyoning te beoefenen, is de belangrijkste leeftijdscategorie 

tussen 25 en 40 jaar (51%) gevolgd door de categorie 40-60j (21%) en de categorie 19-25jaar (18%). 

Bij de andere leeftijdscategorieën beoefenen slechts een zeer beperkt aantal KBF-leden canyoning. 

 

 

Celwerking 

-Van de 27 clubs zijn er slechts 2 clubs die canyoning in hun aanbod hebben opgenomen (X-

academy en CTV). 

Sportkaderopleidingen 

- 15 personen in het bezit van het diploma Initiator canyoning (afgestudeerd in de jaren 2012 t.e.m. 

2014). In 2015 studeerde niemand af. 

-1 op 5 van de initiators canyoning is een vrouw, 4 op 5 is een man. 

  

1% 

6% 

18% 

51% 

21% 

3% 

leeftijdsverdeling KBF-leden die canyoning beoefenen 
 

>=2003 (0-12j) >=1997 (13j-18j) >=1990 (19j -25j) 

>=1975 (25j-40j) >=1955 (40j-60j) < 1955 (ouder dan 60j) 
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6.2. Gegevensanalyse 
 

De opsomming van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kwam tot stand na een 

brainstormvergadering van de themawerkgroep canyoning. Deze bestond uit bestuursleden, 

stageleiders, lesgevers binnen de opleiding tot zelfstandig canyoneer en een personeelslid. 

Hierbij werd gekozen om rond 4 

zwaktes, kansen en bedreigingen. 

 

6.2.1. SWOT 
 

Cel canyoning 

De KBF heeft per discipline die zij aanbiedt een cel die 2 keer per jaar samen komt om overleg te 

plegen over de inhoud van de leerlijn, kaderopleiding, bijscholing en promotie rond de desbetreffende 

discipline. Hierbij kunnen de clubs aangesloten bij KBF hun afgevaardigden laten deelnemen aan de 

cel van de desbetreffende discipline om zo het beleid van de federatie mee uit te werken. 

S - Slechts 2 clubs met de discipline canyoning = eenvoudig om met slechts 2 visies 
rekening te houden 
- Er is reeds een bestaande samenwerking tussen de 2 canyonclubs in het kader van 1 
dag durende activiteiten (bv. wildwaterzwemmen) of treffens 
- zeer veel kennis over canyoning binnen 2 clubs (sporttechnisch maar ook didactisch) 

W - tot op heden geen actieve celwerking (reden: voorheen slechts 1 club maar ook geen 
personeelslid die hier specifieke uren voor heeft) 
- geen voorzitter = neutraal figuur die vergadering kan leiden 

O - als er 2 keer per jaar vergaderd zou worden met de cel canyoning kan er heel veel 
gerealiseerd worden en samenwerking op punt gezet worden 

T  
 

Opleiding tot Zelfstandig Sporter  

S - leerlijn canyoning is voor grootste deel uitgeschreven, eerste 2 opleidingsniveaus 
zijn identiek mits andere benaming waardoor uitwisseling mogelijk is. Derde 
opleidingsniveau is ook gelijk qua inhoud identiek, alleen is er bij X-Academy nog 
een opsplitsing in 2 deelopleidingen. Op opleidingsniveau 3 is er een ingangstest 
zodat uitwisseling mogelijk is tussen beiden clubs. 
 

Opleidingsniveau CTV X-Academy 
1 Basic canyoneer Rope 1 
2 Zelfstandig canyoneer Rope 2 
3 Advanced canyoneer Rope 3 
4 / Rope 4 

 
- technieken van beiden clubs zijn dezelfde (basis Franse techniek)  geen 
verschil in visie 
- alle canyoningstages die voldoen aan de criteria (gediplomeerd en conform 
leerlijn) worden gepromoot door de KBF via opleidingsbrochure, website en sociale 
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media 
- club X-academy slaagt erin om jeugd te bereiken i.f.v. bekendmaking van de 
sport. Zij geven jaarlijks initiaties aan middelbare scholen (200-tal per jaar) en aan 
studenten Bewegingsrecreatie binnen de hogescholen VIVES (16 per jaar)  
hogeschool Gent (15 per jaar) en Artevelde hogeschool (30-50 per jaar) 
- technieken canyoning worden open ter beschikking gesteld op youtube kanaal X-
academy: https://www.youtube.com/channel/UCH6nPI_POOE_7ZCWgM8AK2Q 
En daarnaast ook cursus openbaar via wordpress: 
https://xacademycanyoning.wordpress.com/ 
- Reeds uitgebreid aanbod van workshops voor zelfstandige sporters: EHBO 
specifiek gericht op canyoning, materiaaltest in Koekelberg en het 
wildwaterzwemen 

W - binnen leerlijn is momenteel per club nog een afzonderlijke benaming die 
gebruikt wordt 
- moeilijke instroom bij CTV (zeker jeugd) 

O - zeer attractieve die jeugd en jongvolwassenen aanspreekt 
- jonge sport met veel groeipotentieel 
- flexibel lesgeven op maat  van de deelnemer van OZS 
- niveaus canyoning volledig gelijk trekken zal discipline sterkere uitstraling geven 
en toegankelijk/laagdrempelig maken voor geïnteresseerden 
- mogelijkheid tot samenwerking met andere KBF-clubs om hen de discipline te 
laten leren kennen en van klimmen/bergbeklimmen laten doorstromen naar 
canyoning 
-laagdrempelig: als startende canyoneer kan je snel mee op stap met gevorderde 
canyoneers in eenvoudige canyons of zeer goed gekende moeilijkere canyons 

T  
 

Kaderopleiding  nieuw gediplomeerden 

S - de technische eindproef wordt alleen door KBF georganiseerd dus geen overleg 
noodzakelijk (eenvoudig) 

W - 2 verschillende kaderopleidingen Initiator Canyoning (vrijwilligers) en Canyon Guide 
(professionele opleiding via BACP) die op dit moment elkaar beconcurreren 
- stagemodule moet nog in detail uitgewerkt worden, reeds in stramien maar nog niet 
op papier 
- huidige cursus initiator canyoning niet uitgewerkt op vlak van didactiek en 
methodiek 
- Initiator canyoning heeft al enkele jaren niet meer plaatsgevonden (te weinig 
deelnemers) 

O - Initiator canyoning hervormen zodat het ook de eerste stap vormt van de 
professionele opleiding  zo krijg je extra deelnemers voor de Initiator-opleiding en 
kan die regelmatig plaatsvinden (haalbaarheid moet intern bij BACP nagegaan 
worden). 
- nieuwe opleiding attractief en qua inhoud sterk uitbouwen zodat het interessant 
wordt om deze te volgen (streefdoel screening 2017, organiseren in 2018). Nood aan 
uitbouw didactiek en methodiek. 

T - nieuw stramien moet aan competentierooster VTS voldoen en ook door denkcel 
goedgekeurd worden 
-beschermd beroep van berggidsen die canyoning mogen begeleiden (vb. Frankrijk) 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCH6nPI_POOE_7ZCWgM8AK2Q
https://xacademycanyoning.wordpress.com/
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Bestaand kader 

Dit zijn alle gediplomeerde canyoneers die bevoegd zijn les te geven in de opleiding tot zelfstandig 

sporter. 

S - monitorendag CTV (ontmoetingsmoment lesgevers) stelt nieuwe cayontechnieken 
voor en planning opleidingen volgend jaar 

W - het aantal gediplomeerde Initiators canyoning is beperkt (15 mensen met diploma 
Initiator canyoning in VOTAS-databank) 
 

O - bijscholingen vanuit de federatie aanbieden aan bestaande gediplomeerden (vb. 
ondersteuning door aankoop EHBO-materiaal 
- -
opleiding/ WFR-opleiding voor bestaand kader of inschrijvingsgelden internationaal 
treffen 

T  
 

6.2.2. Beleidsuitdagingen 
 

- Gezien de lage kwaliteit van de huidige opleiding initiator canyoning op vlak van didactiek en 

methodiek (W), de sterke sporttechnische en didactische kennis binnen beiden clubs (S), er 

slechts 15 personen in het bezit zijn van het diploma Initiator canyoning (W), de nood aan 

een attractieve opleiding die mensen willen volgen (O) en het feit dat momenteel de 

screenings moeten gebeuren voor de initiator-opleidingen o.l.v. VTS (0), beiden clubs 

interesse hebben om hieraan mee te werken (S) moet de opleiding initiator canyoning 

hervormd worden o.b.v. de screening binnen VTS. 

 

- Aangezien de huidige gediplomeerden interesse hebben in bijscholingen (K), er jaarlijks per 

discipline een vast budget voorzien wordt voor bijscholingen (K) is het een uitdaging om 

jaarlijks op 1 van de celvergaderingen te overleggen hoe dit celbudget optimaal te 

benutten. 

 

- Rekening houdend met het bestaan van slechts 2 clubs met de discipline canyoning (S) en 

de opleidingsniveaus van beiden clubs al grotendeels op hetzelfde niveau staan (S), er nog 

kleine verschillen zijn op opleidingsniveau 3 (W) en de nood aan transparantie in een 

eenvormige leerlijn naar nieuwe geïnteresseerden (O)  moet ingezet worden op het volledig 

gelijktrekken van de inhoud en een overkoepelende benaming van de verschillende 

opleidingsniveaus canyoning. 

 

- Rekening houdend met de attractiviteit van de discipline canyoning en het groeipotentieel 

van deze sport (K), de mogelijkheid om samen te werken met andere clubs (K), de 

moeilijkheid van CTV om jeugd te laten instromen (W) moet het aanbod van de leerlijn tot 

zelfstandig sporter voor de discipline canyoning naar alle KBF-leden gepromoot 

worden.  
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7. Jeugd 
 

7.1. Gegevensverzameling 
 

Aantal jeugdleden 

- Uit de gegevens van de KBF-leden blijkt dat 43% van onze leden in de leeftijdscategorie 26 tot 45 

jaar zit. 17% va

leeftijdscategorie 8 t.e.m. 18 jaar kan 14% van de KBF-leden als de categorie jeugd beschouwd 

worden 

 

 

Cel jeugd en structurele ondersteuning 

- In 2014 participeerden 33,4% van de clubs aan de cel jeugd, in 2015 participeerden 69% van de 

clubs. Dit percentage lag in 2015 hoger dan het beoogde percentage van 50%. 
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- KBF zet momenteel niet in op de facultatieve opdracht jeugdsport. 

KBF-jeugdtrefweekend 

-In 2014 en 2016 werd een KBF-jeugdtrefweekend georganiseerd door de federatie in samenwerking 

met de clubs. Het gaat om een promotie-evenement waarbij leden en niet-leden op een 

laagdrempelige manier kunnen kennis maken met alle disciplines van de klim- en bergsport.  

Er was vooropgesteld om met de 2 KBF-jeugdtrefweekends tijdens de beleidsperiode 2013-2016 

samen 100 deelnemers te bereiken. In 2014 waren dit er 37, in 2016 waren er 34 deelnemers. In 

totaal gaat het om 71 deelnemers waardoor de doelstelling niet bereikt werd. 

 

 

- kost voor federatie vrij hoog voor beperkt aantal deelnemers (3858,64 euro) 

 

- Uit de evaluatie van de begeleiders van de editie van 2016 bleken volgende resultaten. 
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Vind je dat KBF dit initiatief in de 

toekomst moet verder zetten i.s.m. 

haar clubs? 
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7.2. Gegevensanalyse 
 

De opsomming van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kwam tot stand na een 

brainstormvergadering door het sporttechnisch team van KBF. Deze bestond uit 5 medewerkers van 

KBF. 

Hierbij werd gekozen om rond 3 

zwaktes, kansen en bedreigingen. 

 

7.2.1. SWOT 
 

Cel Jeugd en structurele ondersteuning 

De cel jeugd is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur binnen de klim- en bergsportfederatie 

waar elke club experten afvaardigt om 2 keer per jaar te vergaderen rond jeugdinitiatieven. Dit orgaan 

is pas in 2014 in het leven geroepen in kader van het beleidsplan 2013-2016. 

S -  In 2014 participeerden 33,4% van de clubs aan de cel jeugd, in 2015 participeerden 
69% van de clubs. Dit percentage lag in 2015 hoger dan het beoogde percentage van 
50%. Hoge interesse voor doelgroep jeugd vanuit de clubs. 
- momenteel is het een forum/contactmoment tussen verschillende clubs en 
begeleiders waarbij elk van de clubs zijn aanbod heeft voorgesteld i.f.v. 
samenwerkingsmogelijkheden 

W - 
specifieke discipline van KBF waarvoor reeds een cel bestaat, hierdoor wordt het 
moeilijk om 1 overkoepelend beleid uit te stippelen over alle disciplines heen. 
- buiten de cel jeugd is er geen vaste structuur en orgaan rond jeugd die initiatieven 
neemt. Voorlopig was dit beperkt tot het KBF-jeugdtrefweekend. 
- momenteel zet KBF als federatie niet in op de facultatieve opdracht jeugd 

O -ervaringen van clubs uitwisselen blijft interessant i.f.v. samenwerking en doorstroming 
tussen verschillende clubs.  
-14% van de KBF-leden behoren tot de categorie jeugd (8 t.e.m. 18 jaar), er is dus nog 
een groot groeipotentieel 
-KBF zou in de toekomst kunnen inzetten op de beleidsfocus jeugd om zo een brede 
structuur te ontwikkelen waarbinnen jeugdinitiatieven (bijscholingen, activiteiten) 
gekaderd kunnen worden. 

T - inzetten op extra beleidsfocus brengt extra personeelstijd en dus kosten met zich mee 
 

KBF-jeugdtrefweekend 

S - aantrekkelijk programma voor deelnemers 
- begeleiders voldoende geïnformeerd door federatie en er waren voldoende 
begeleiders volgens vrijwilligers 
- aangenaam weekend voor alle vrijwilligers 
- organisatie in algemeen was zeer goed: transport, overnachting, promotie  
- 36,4% van de deelnemende clubs geeft aan dat het weekend een positieve invloed 
heeft op de eigen jeugdwerking, 45,5% kan de impact niet goed inschatten en 18,2% 
schat in dat het geen invloed heeft op eigen jeugdwerking. 
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-81,8% van de clubs vindt dat het KBF-jeugdtrefweekend verder gezet moet worden 
-72,7% van de clubs wil nog meewerken aan een gelijkaardig initiatief 
- deelnemers en begeleiders verspreid over heel Vlaanderen 
-mooi beeld 

W - er was vooropgesteld om met de 2 KBF-jeugdtrefweekends tijdens de beleidsperiode 
2013-2016 samen 100 deelnemers te bereiken. In 2014 waren dit er 37, in 2016 
waren er 34 deelnemers. In totaal gaat het om 71 deelnemers waardoor de 
doelstelling niet bereikt werd. 
- kost voor federatie vrij hoog voor beperkt aantal deelnemers (3858,64 euro) 
- hoge belasting personeelslid i.f.v. coördinatie evenement 

O - mogelijkheid om bredere promotie te voeren naar jeugdbewegingen en scholen om 
meer niet-leden te bereiken i.f.v. sportpromotie (vergt ook meer inspanning) 

T - begeleiders vaak al overbevraagd en bijkomend federatieactiviteit maakt het zwaar 
qua belasting 

 

Kaderopleiding en bijscholing i.f.v. jeugd 

S -naslagwerken rond oefen- en spelvormen bij klimmen reeds opgelijst 
W -momenteel geen klim- en bergsportgeralateerde kaderopleiding of bijscholing  

specifiek voor jeugd -momenteel geen bijscholingen specifiek gericht op jeugd 
O -screening kaderopleidingen door VTS kan de mogelijkheid bieden om de doelgroep 

jeugd extra te integreren in de opleidingen: oefen- en spelvormen en de nadruk op het 
funaspect zijn elementen die interessant zijn om te integreren. 
-
specifiek voor jeugd georganiseerd worden en aanbod vanuit KBF voorzien. 
-verschillende disciplines binnen KBF zijn zeer aantrekkelijk voor jongeren 
(canyoning, bergwandelen, klimmen) 
 -veel kaderopleidingen van andere sporttakken zullen reeds voorbeelden hebben 
rond oefen- en spelvormen 
-bijscholingen gericht naar jeugdbegeleiders zouden wellicht veel inschrijvingen 
kunnen opbrengen 
-Bij de Oostenrijkse Alpenvereniging is er een uitgebreid aanbod voor 
jeugdbegeleiders. 
-bestaande opleiding jeugdsportcoördinator via de VTS 
-kennis en ervaring rond doelgroep jeugd kan uitgewisseld worden op bijscholingen 

T  
 

 

 

7.2.2. Beleidsuitdagingen 
 

- Rekening houdend met de hoge interesse van de clubs voor jeugd (S) en het feit dat een 

groot aantal disciplines binnen de KBF-werking interessant zijn voor jeugd (O), heel wat 

klim- en bergsportkaderopleidingen momenteel herwerkt worden (O) is het nu het 

optimale moment om de doelgroep jeugd te integreren in de bestaande 

kaderopleidingen. 
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- Rekening houdend met het uitgebreide aanbod van opleidingen en bijscholingen bij 

buitenlandse klim- en bergsportorganisaties (O), de structuren rond jeugd beter 

uitgewerkt kunnen worden (O) de hoge interesse van de clubs voor jeugd (S), er een 

mogelijkheid bestaat om in de toekomst in te stappen op de beleidsfocus jeugd (O) er nog 

een groot groeipotentieel mogelijk is voor de doelgroep jeugd binnen de KBF (O) lijkt het 

interessant om na te gaan of we in de komende beleidsperiode zullen inzetten op de 

beleidsfocus jeugdsport.  
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8. Overkoepelende werking 
 

8.1. Gegevensverzameling 
 

Interne factoren: 

 Personeelsbezetting/ -verloop 

 Kwaliteit personeel 

 Kwaliteit bestuur 

 Structuur federatie (bestuursniveaus) 

 Verhouding personeel/ bestuur 

 Verhouding KBF/clubs 

 Verhouding personeel/vrijwilligers 

 Financiële middelen 

 Onderlinge afspraken/ takenverdeling secretariaat 

 Communicatie 

o Personeel onderling 

o Tussen bestuur en personeel 

o Tussen bestuursleden 

o Vrijwilligers binnen federatie 

o Bestuursleden clubs 

o Vrijwilligers clubs 

o Leden 

o Overige belangrijke actoren  

 Sport Vlaanderen 

 Bedrijven 

 Vlaamse Trainersschool 

 VSF 

  

 Duidelijk beleid (basisopdrachten) 

 Ondersteuning clubs (financieel, logistiek, administratief 

stimuleren 

 

Externe factoren: 

 Demografische factoren (o.a. vergrijzing, meer kansarmen in samenleving, etc.) 

 Digitalisering van de maatschappij 

 Wensen van de leden 

 Wens van jeugd om zich aan te sluiten bij een sportclub 

 Accommodatie-  klimzalen  

 Media 
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67% 1% 

11% 

1% 
4% 

9% 
1% 

1% 

5% 

Verzekering Magazine 

Up-to-date informatie Gratis toegang tot rotsen 

Korting in winkels  Korting in hutten/klimzalen 

KBF-opleidingen Verblijf in KBF-hutten 

Toegang tot wedstrijden Overig 

8.2. Gegevensanalyse 
 

Situatieschets: online bevraging via nieuwsbrief op 3/02/2016  

Aantal respondenten: 427 

 

Wat is voor u de belangrijkste reden om lid te zijn van de KBF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekering 285 66.7% 
Gratis toegang tot rotsen 48 11.2% 

KBF-opleidingen 37 8.7% 
Overig 21 4.9% 

Korting in hutten/klimzalen 19 4.4% 
Up-to-date informatie 5 1.2% 
Verblijf in KBF-hutten 5 1.2% 

Toegang tot wedstrijden 5 1.2% 
Korting in winkels 2 0.5% 

Magazine 0 0% 
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36% 

36% 

27% 

1% 

Huidige vorm Op maat 

Gelaagd Overig 

 

Wat vindt u van het lidgeld? 

-  -   -   

Hernieuwing: -  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

66% 

34% 

0% 

Precies goed Te hoog Te laag 

71% 

15% 

14% 

Zelf verlengen 

Automatische verlenging 

Geen voorkeur 
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Met welke communicatiemiddelen van de KBF bent u bekend? 

 

 

 

 

 

 

  

83,6% 81,3% 
75,9% 74,0% 

35,4% 
27,2% 26,5% 

14,5% 

6,8% 0,5% 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

71% 

29% 

0% 

E-mail Post Overig 

67% 

33% 

Ja Nee 

Magazine 357 83,60% 
Website 347 81,30% 

E-mail 324 75,90% 
Nieuwsbrief 316 74,00% 

Sociale Media 151 35,40% 
Telefoon 116 27,20% 
Briefpost 113 26,50% 

Persoonlijk 
bezoek 

62 14,50% 

Flyer 29 6,80% 
Fax 2 0,50% 
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45% 

12% 

26% 

17% 

Geen sociale media Niet interessant 

Onbewust van bestaan Overig 

98% 

2% 

Ja Nee 
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61,83% 

47,78% 
42,39% 

35,83% 

19,20% 
15,22% 

14,99% 

13,82% 12,65% 5,85% 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

92% 

8% 

Ja Nee 

Materiaal en 
techniek 

264 63,20% 

Rotsklimmen 204 48,80% 
Bergbeklimmen 181 43,30% 

Bergwandelen 153 36,60% 
Winterbergsport 82 19,60% 

Ecologie 65 15,60% 
Gezond en ethisch 

sporten 
64 15,30% 

Actueel 59 14,10% 
Indoorklimmen 54 12,90% 

Cultuur 25 6,00% 
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39,58% 37,70% 32,79% 

12,41% 11,24% 
8,20% 

3,04% 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 Niks 169 43,20% 

Info activiteiten 161 41,20% 
Info 

evenementen 
140 35,80% 

Info KBF 53 13,60% 
Kijkje in KBF 48 12,30% 

Info wedstrijden 35 9,00% 
Overig 13 3,30% 
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8.2.1. SWOT 
 

Sterktes (intern) 

 Financieel gezonde onderneming 

 Goede tussentijdse rapportering financiën en beleid 

 Efficiënte structuur  

 Coördinatoren wonen bestuursvergaderingen bij 

 Gekwalificeerd personeel 

 Functioneringsgesprekken 

 Gemotiveerd bestuur 

 Efficiënte taakverdeling 

 Voldoende communicatie tussen personeelsleden (STO, PO, AO, etc.) 

 Verslagen Raad van Bestuur worden aan personeel bezorgd 

 Personeel kan agendapunten aanbrengen bij bestuursvergaderingen 

 Frequente communicatie met vrijwilligers (voldoende overlegorganen (cellen)) 

 Goede samenwerking met enthousiaste en betrokken vrijwilligers 

 Gedegen  verzekering  

 Lidmaatschap: goede prijs/kwaliteitsverhouding 

 Accurate dienstverlening 

 Magazine/nieuwsbrief wordt veel gelezen 

 Ondersteuning topsporters 

 Ondersteuning clubs die de KBF-beleidslijnen volgen en/of investeren in infrastructuur 

 

Zwaktes (intern) 

 Relatief veel personeelsverloop 

 Gebrek aan een duidelijke functieomschrijving van bestuursleden 

 Spanningsveld bestuur  personeel 

 Spanningsveld vrijwilligers  personeel 

 Spanningsveld KBF  clubs 

 Spanningsveld KBF  Koeplorganisatie en Waalse tegenhanger 

 Afhankelijkheid vrijwilligers 

 Grote werkdruk om communicatie goed uit te voeren 

 Geen grote sponsor competitie 

 

 

Kansen (extern) 

 Meer gerichte communicatie via 

o Sociale media 

o Website 

o Nieuwsbrief 

o Magazine 

 Sociale media van de KBF promoten en zichtbaar maken 
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 Aanbod meer richten op bepaalde doelgroepen (ouderen, kansarmen, gehandicapten, etc.) 

 Inspelen op mogelijkheden van digitalisering 

 Oprichting klimzalen nog meer faciliteren 

 Opsplitsing lidmaatschap: meer leden  

 Klim- en Bergsport, en voornamelijk sportklimmen, wint aan populariteit 

 Sterke prestaties van topklimmers: publiciteit voor de klimsport 

 Grote sponsor vinden is in het huidige klimaat mogelijk  

 

Bedreigingen (extern) 

 Weinig engagement bij jongeren om aan sport te doen 

 Relatief gezien weinig goede accommodatie voor indoorklimmen 

 Afhankelijkheid van subsidies 

 

 

8.2.2. Beleidsuitdagingen 
 

 Investeren in gerichte communicatie om bestaande leden te binden en nieuwe leden te 

werven. 

 Bestendigen en (op langere termijn) verhogen van de rendabiliteit en  subsidie-

onafhankelijkheid van de KBF om financieel gezond te blijven. 

 Interne spanningsvelden verminderen of vermijden door nauw en voldoende overleg.   

 Subsidie-afhankelijkheid impliceert een strikte naleving van de begroting en beleid. 

 

 

 


