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De doelstellingen van de NKBV Commissie Duurzaamheid zijn:  

 

1. Het NKBV-bureau adviseren over  het voeren van een duurzame bedrijfsvoering, en het 

creëren van bewustwording en daarmee aandacht en uitvoering van de NKBV visie op 

duurzaamheid bij andere commissies, regio’s en secties. 

 

2. NKBV-leden bewust maken van duurzaamheid in het algemeen en in de bergsport 

(bergwandelen, alpinisme en sportklimmen) specifiek. NKBV-leden laten zien dat er 

keuzemogelijkheden zijn die het beoefenen van de bergsport duurzamer kunnen maken en 

hen faciliteren in de afweging van hun keuzes. 

 

Visie en missie van de NKBV 

 

Visie voor een duurzame bergsport: verantwoordelijkheid  

Een duurzame bergsport  heeft een minimale (tot géén) impact op het milieu, draagt bij aan het 

geluk en hoogtebeleving van de deelnemer(s), met respect voor de natuur, rekening houdend met 

een gezonde leefomgeving van de lokale bevolking. 

 

Een duurzame bergsporter  is een bergliefhebber die, terwijl hij/zij zijn/haar passie gestalte geeft in 

bergomgevingen, steeds afwegingen maakt zodat huidige en toekomstige generaties kunnen (blijven) 

genieten van dezelfde schoonheid van de bergen. Hij/zij is er op gericht om bij zijn/haar berg 

gerelateerde activiteiten de schoonheid en zuiverheid van berggebieden te handhaven of indien 

mogelijk te verbeteren. 

 

Missie richting NKBV-leden: bewustwording 

De NKBV ziet in haar bestaansrecht de opdracht om de jonge en toekomstige generaties minstens 

evenveel plezier in de bergen en schoonheid van de bergen te kunnen bieden als de huidige leden. 

Dit houdt in dat de huidige bergsporters bewust moeten worden gemaakt van de gevolgen van hun 

handelingen vandaag voor: 

 de (latere) bergbeleving van andere mensen,  

 het behoud en waar mogelijk herstellen van de natuur in de bergen 

 en de meerwaarde die berggebieden hebben voor de leefomgeving van de lokale bevolking. 
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Vertaling van de visie en missie naar de bergsport 

Om de bovenstaande visie en missie op duurzaamheid in de bergsport te vertalen, committeert de 

NKBV zich aan de volgende punten: 

 Ieder NKBV lid, bureaumedewerker, instructeur, en cursist die NKBV-producten afneemt, 

beschikt over kennis van duurzaamheid en de vertaling daarvan voor de bergsport. 

 Ieder NKBV lid kent de alternatieve (duurzame) handelingen die betrekking hebben op 

zijn/haar activiteit in de bergen. 

 In 2020 zegt 90% van de leden bewust duurzame afwegingen te maken in het beoefenen van 

de bergsport. 

 In 2020 heeft het verenigingsbureau van de NKBV een klimaatneutrale bedrijfsvoering.  

De NKBV bereikt bewustwording over en verantwoordelijkheid voor het duurzaam beoefenen van de 

bergsport vanuit de vier pilaren die de kern van de vereniging vormen: 

1. Opleiding  

2. Communicatie  

3. Reizen & producten  

4. Activiteiten 

De rol en de werkwijze van de Commissie Duurzaamheid 

De Commissie Duurzaamheid rapporteert aan de Directeur van het verenigingsbureau en zal haar 

voorstellen betreffende het duurzaamheidsbeleid ter goedkeuring aan de Directeur voorleggen. 

De Commissie Duurzaamheid ziet het vervolgens als haar taak om aan de hand van de geaccordeerde 

voorstellen het duurzaamheidsbeleid te implementeren. Daartoe zal de Commissie Duurzaamheid in 

gesprek gaan met het verenigingsbureau, de commissies, de regio’s, de secties en de leden. 

De Commissie Duurzaamheid zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de diverse gremia binnen 

de NKBV. De Commissie Duurzaamheid zal haar adviezen onderbouwen. De uitgebrachte adviezen 

van de Commissie Duurzaamheid kunnen niet zonder enige discussie en overleg terzijde geschoven 

worden.  

In het geval dat dit overleg niet tot een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing leidt, vraagt de 

Commissie Duurzaamheid , via het verenigingsbureau, het bestuur  haar mening te geven over het 

betreffende discussiepunt.  

 

 


