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Notulen Algemene Vergadering KBF 18.03.2017 
 
Aanwezig: 

Bestuurders: Tuur Ceuleers, Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Karel Schwillens & Herman De 
Kegel (notulen). 

Personeelsleden: Tom De Clerck, Robby Tóth 

KBF-clubs: Adriaenssens Erik (Alpigo), Toth Géza (Alpigo), Verbinnen Danny (Crux Climbing 
Team), De Bruyne Walter (BVLB), De Wolf Ingrid (BVLB), Van de Laar Bart (AntiGravity), 
Demuynck Koen (Blueberry Club), Van Herbruggen Jan (BPA), Lemmers Gui (BPA), Vyncke 
Nicole (WBV), Buvens Daniël (CTV), Binon Filip (De Bergpallieters), Koen Van Hemelrijck (De 
Bergpallieters), Vandenhoeck Henk (BAC-Antwerpen), Elena Berenger (BAC-Antwerpen), 
Verberckmoes Robert (VBW), Verberckmoes Wim (VBW), Will Renaat (Vertical Thinking), De 
Pauw Michaël (BOVL), Deolet Jonathan (BOVL), Franckx Jo (Hungaria), Duymelinck Stef 
(BVKB), Geerinckx Bert (Bleau Climbing Team), Bos Yannick (Hiking Advisor), Mercelis Eric 
(Kajoe), Cauwelier Olivier (Westcoast Lizards), Bollekens Tina (Alpua), De Laet Koen (BVLB), 
Willems Bert (Crux Climbing Team), Denys Diederik (Westcoast Lizards), Van de Velden Nils 
(Alpua). 

Kandidaat-bestuurders: Mark Sebille 

Genodigden: Herman Bovée en Jean-Louis-Vigneul (voorzitter CMBel) 

Verontschuldigd: 

Bestuurders: Paul Verzele, Luc Vroninks, Jo Dotremont & Lode Draelants 

Kandidaat-bestuurders: Sam De Smet 

Genodigden: Joachim Driessen (voorzitter NKBV), Alpenverein Österreich, CAB, Fros-
Bergstijgers en VSF 

Clubs: Balance Bouldering Team, Blok Climbing Team en LBV 

Afwezig: 

Clubs: BAC-Limburg, Alosta, Boulder Herent, De Dam, X-Academy 

Agendapunten 

1. Verwelkoming 
2. Jaarverslag en toekomstvisie van de voorzitter 
3. Voorstelling discipline Canyoning 
4. Jaarrekeningen 2016 
5. Begroting 2017 
6. Jaaroverzicht Chaveehut 
7. Verslag van de rekeningencommissarissen 
8. Goedkeuring jaarrekeningen 2016 
9. Toewijzing van het resultaat 
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10. Goedkeuring begroting 2017 
11. Kwijting bestuurders 
12. Aanstelling nieuwe rekeningencommissarissen 
13. Samenstelling Raad van Bestuur 
14. Buddy2Climb 
15. Rotswerkers 
16. Kei van de KBF 
17. Statutenwijziging KBF vzw 
18. Huishoudelijk Reglement KBF vzw 
19. Aanvaarding nieuwe leden 
20. Mededelingen 
21. Varia 

1. Verwelkoming. 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hierbij bedankt hij het personeel en de vrijwilligers binnen 
de verschillende geledingen van de federatie voor hun inzet in 2016. 

Vyncke Nicole en De Laet Koen treden tijdens deze bijeenkomst op als stemopnemers. 

Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het aantal aanwezige stemmen. 

Beslissing: 
Op basis van de ledencijfers voortaan begin september een overzicht van de 
stemmenverdeling bezorgen aan de clubs 

2. Jaarverslag en toekomstvisie voorzitter. 
In zijn jaarverslag belicht de voorzitter o.a. volgende punten: 

 evolutie van het ledenaantal 
 de succesrijke organisatie van Mount Expo 

 organisatie van het jeugdweekend 

 nieuw sportdecreet en de impact ervan op de werking en subsidiëring van KBF 

 investeringswerken in de hut van Burg-Reuland en de Chaveehut 
 uitbreiding van de rotsklimfaciliteiten 
 opnemen van sportklimmen in de Olympische Spelen 2020 

 CMBel: rol als nationale koepel en samenstelling ervan 

 contacten met NKBV 

 organisatie van het Europees kampioenschap klimmen in 2018 

 organisatie van de Algemene Vergadering AÖ 2018 i.s.m. AÖ-sektion Stockerau  
 toename van het aantal sportkaders en de uitbreiding van de voordelen inzake 

sportkaderkledij 
 harmonisering van de gediplomeerden bergbeklimmen 
 de verbeterde relatie met Sport Vlaanderen, de aanstelling van Brenda De Fré als directeur 

sportkaderopleiding en de herwerking van de VTS-cursussen Initiator Sport- en Rotsklimmen 
(herwerking stramienen, lesinhouden en cursusteksten) 

Tot slot houdt de voorzitter er aan de leden van de Raad van Bestuur en het personeel te bedanken 
voor hun medewerking en inzet in 2016. 

Beslissing:  
Mits akkoord van Sport Vlaanderen de samenwerkingsovereenkomst KBF-Sport Vlaanderen 
op de website plaatsen 
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3. Voorstelling discipline Canyoning.  

Namens CTV stelt Daniël Buvens de discipline Canyoning voor. Daarbij wordt opgeroepen tot 
samenwerking met de andere KBF-clubs. Tevens worden een aantal technische vragen beantwoord. 

4. Jaarrekeningen 2016. 
De balans en de resultatenrekening worden uitgebreid overlopen en toegelicht. 

Omtrent de kosten wordt vermeld: 

 de invloed van de toename van het ledenaantal op de kosten verzekering, communicatie en 
drukwerk 

 de organisatie van Mount Expo in 2016 betekende een extra kost 

 afschrijvingen behelst vooral investeringen in gebouwen (Chaveehut en Burg-Reuland) en de 
database/website 

Wat de opbrengsten betreft wordt aangestipt: 
 een belangrijke stijging van de omzet lidgelden door 823 extra leden 

 

  

Verder wordt een overzicht gegeven van de verdeling der lidgelden over de verschillende kosten. 

Tijdens een vragenronde komen o.a. volgende punten aan bod:  
 mits het maken van een afspraak met de administratief coördinator heeft elke club - t.v.v. de 

Algemene Vergadering - het recht de jaarrekeningen in te kijken op het secretariaat 

 elke club komt het recht toe vragen te stellen over de jaarrekeningen 

 KBF kiest er voor geen opsplitsing te maken van de inkomsten/uitgaven per 
activiteitengroep. Wie dit interesseert kan die berekeningen maken op basis van de verstrekte 
cijfers 

 de subsidies 2016 betroffen 20% werkingskosten, 80 % personeelskosten 

 de samenstelling van de bijdrage aan AÖ en de ontvangen retour 
  
 de onkostenvergoeding van de bestuurders 

5. Begroting 2017. 
Bij de begroting 2017 wordt volgende toelichting verstrekt: 

 Kosten:  
o sanering is 1 van de prioriteiten en een continu proces 
o toename van de bezoldigingen omwille van verhoging anciënniteit en extra 

looninspanningen 
o afschrijven renovatiewerken hutten en vernieuwing website 

 Opbrengsten: 
o uitgangspunt is een ledentoename van ca. 800 leden 
o subsidies o.b.v. een simulatie van de Vlaamse Sportfederatie 

Tijdens een vragenronde wordt toelichting gegeven over het aantal leden als voorwaarde voor 
subsidiëring door de overheid. 

Vervolgens wordt de voorgeschiedenis van de werken in de beide hutten toegelicht evenals een 
stand van zaken zowel financieel als de eigenlijke werkzaamheden. Hierbij dringen een aantal clubs 
aan op het dringend opmaken van een exploitatieplan teneinde de rentabiliteit zo hoog mogelijk te 
krijgen. Andere clubs pleiten er voor maximaal beroep te doen op het betrekken van de clubs bij de 



4  |  

exploitatie en de besluitvorming hieromtrent. Van uit de Raad van Bestuur wordt de oprichting van 
een Commissie Burg-Reuland  in het vooruitzicht gesteld. 
Wat betreft een vraag naar de oprichting van een financiële commissie wordt verwezen naar het 

 

6. Jaaroverzicht Chaveehut. 
Een overzicht wordt gegeven van een aantal cijfers over het gebruik van de Chavéehut de voorbije 
jaren. Daarbij valt aan te stippen dat: 

 het aantal overnachtingen in 2016 lager was. Oorzaak hiervan dient gezocht bij het natte 
voorjaar 

 het aantal ontbijten toenam en de avondmalen nagenoeg ongewijzigd bleven 

Tevens wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde werken. Gemeld wordt dat op 24 & 25/3 de 
hut wordt opgeruimd en op 1/4 weer toegankelijk is. 

7. Verslag van de rekeningcommissarissen. 
In hun verslag verklaren de rekeningcommissarissen dat de jaarrekeningen een getrouw beeld geven 
van de toestand per 31.12.2016 en de boekhouding gevoerd werd in overeenstemming met de 
wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften. 

8. Goedkeuring jaarrekeningen 2016. 
Bij handopsteken wordt gestemd over de jaarrekeningen: 

 voor: 664 
 tegen: 125 

 onthoudingen: 51 

9. Toewijzing van het resultaat. 
Bij handopsteken wordt het resultaat toegewezen: 

 voor: 664 
 tegen: 125 

 onthoudingen: 51 

10. Goedkeuring begroting 2017. 
De begroting 2016 wordt bij handopsteken goedgekeurd: 

 voor: 664 

 tegen: 125 
 onthoudingen: 51 

11. Kwijting bestuurders. 
Bij handopsteken wordt kwijting verleend aan de bestuurders: 

 voor: 664 
 tegen: 125 

 onthoudingen: 51 

12. Aanstelling nieuwe rekeningcommissarissen. 
François Suys en Thomas De Bevere worden bij handopsteken verkozen als rekeningcommissarissen 
voor 2017: 
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 voor: 811 
 tegen: 0 

 onthoudingen: 29 

13. Samenstelling Raad van Bestuur. 
Lode Draelants, Luc Vroninks en Bart Vercruyssen zijn einde mandaat. Enkel Bart Vercruyssen is 
herverkiesbaar. Mark Sebille en Sam De Smet stellen hun kandidatuur als nieuwe bestuurders. 

D.m.v. een geheime stemming wordt beslist over de kandidaturen. Deze geeft volgend resultaat: 

 Bart Vercruyssen wordt verkozen met 820 stemmen voor, 20 tegen en 0 onthoudingen 

 Sam De Smet wordt verkozen met 825 stemmen voor, 15 tegen en 0 onthoudingen 
 Mark Sebille wordt verkozen met 840 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen 

14. Voorstelling Buddy2Climb. 
Een medewerker en lid van vzw Nature stellen het project Buddy2Climb voor. Hierbij wordt in de 
KBF-clubs gezocht naar vrijwilligers om vluchtelingen 1 op 1 te begeleiden naar en bij deelname aan 
activiteiten een KBF-club.  

Aan de federatie wordt hulp gevraagd bij het indienen van het project (eind augustus 2017) en het 
maken van promotie voor het project. Een medewerker van Buddy2Climb werd daarom uitgenodigd 
op de RvB van 24/4. 

Aan de clubs wordt alvast gevraagd uit te kijken naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken. 

Hierna worden enkele vragen beantwoord. 

15. Voorstelling rotswerkers. 
3 afgevaardigden van de groep rotswerkers stellen het Belgian Rebolting Team voor. Deze groep 
staan in voor onderhoud van de bestaande massieven, inrichting nieuwe massieven en geeft 
opleidingen. Verder wordt een overzicht gegeven van de huidige en toekomstige workload m.b.t. het 
beheer van de massieven. Gepleit wordt dat elke club minstens 1 dag/jaar met 10 clubleden een 
handje toesteekt. Naar de federatie toe wordt gepleit voor het behoud van het budget voor aanschaf 
van werkmateriaal èn een grotere locatie voor het stockeren ervan. 

16. Kei van de KBF. 
Na consultatie hechtten de clubs hun goedkeuring aan de nominatie van Jean-Luis Vigneul en 
Herman Bovée als Kei van de KBF 2017. Daarop wordt hen een aandenken overhandigd. In een korte 
tussenkomst bedanken beiden de Algemene Vergadering voor de toekenning. 

17. Statutenwijziging KBF vzw. 
Na een toelichting over het verschil tussen statuten en een huishoudelijk reglement en de 
achterliggende redenen voor de wijziging van statuten, wordt deze unaniem goedgekeurd.  

18. Huishoudelijk reglement. 
Het voorstel van huishoudelijk reglement werd aangevuld met een 4° artikel. 
Met handopsteken wordt de toevoeging van art. 4 goedgekeurd: 

 voor: 798 

 tegen: 42 

 onthoudingen: 0 
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Het huishoudelijk reglement in zijn geheel (art.1 t.e.m. art 4) wordt goedkeurd: 

 voor: 744 
 tegen: 0 
 onthoudingen: 96 

19. Aanvaarding nieuwe leden. 
Blok Climbing Team, Westcoast Lizards en Bergsportclub Alpigo dienden een aanvraag in om toe te 
treden als effectief lid. Deze aanvragen werden voorlopig aanvaard. Het komt de Algemene 
Vergadering toe een definitieve beslissing te nemen.  

Bij handopsteken worden de aanvragen goedgekeurd: 

 Blok Climbing Team: 735 voor, 25 tegen en 80 onthoudingen 

 Westcoast Lizards: 789 voor, 0 tegen en 51 onthoudingen 

 Bergsportclub Alpigo: 840 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen 

Meegedeeld wordt dat de Raad van Bestuur in 2016 volgende aanvragen als toegetreden lid 
aanvaardde: 

 AntiGravity 
 Alosta 

 City Lizard 

20. Mededelingen.  

20.1. Award voor club met grootste ledenaangroei. 
Hiking Advisor kende in 2016 de grootste ledenaangroei (absoluut en relatief). Hiervoor wordt deze 
club een klimtouw geschonken. 

20.2. Algemene Vergadering 2018. 
De clubs geven hun akkoord de Algemene Vergadering 2018 te organiseren op een weekdag. In een 
tussenkomst wordt gevraagd bij de keuze van de locatie rekening te houden met bereikbaarheid 
openbaar vervoer. 


