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Voorwoord

NIEUWE ENERGIE

Voorwoord

Onze vereniging groeit en daar zijn we trots op. De toenemende belangstelling voor
sportklimmen in Nederland en een breed scala aan activiteiten liggen ten grondslag aan onze
groei, en die bereiken we alleen door vernieuwing. Nieuwe energie en inspiratie zijn nodig om
vitaal te blijven en om ons door te ontwikkelen.

Dit jaarverslag toont met onder meer verhalen
van Maaike, Gijs, Ruben, Eva en Gert deze
nieuwe energie. Zij zetten afgelopen jaar
allemaal een nieuwe stap in hun sport of
passie en raakten meer betrokken bij de NKBV.
Als lid, bestuurslid, instructeur, regio- en
commissievoorzitter.

goed voorbereid. Soms moet je je snel en adhoc op redelijk onbekend terrein wagen. Zoals
toen de verschrikkelijke aardbevingen in Nepal
plaatsvonden. Als vereniging waren we diep
onder de indruk van de rampzalige gevolgen en
hebben keihard gewerkt om ons steentje bij te
dragen aan de wederopbouw.

Het is mooi om te lezen met welke overtuiging
en enthousiasme zij die beslissing hebben
genomen. Dat bedoel ik dus: het maakt ons als
vereniging alleen maar sterker. En het bevestigt
nog eens de kracht van de NKBV: we doen het
met en voor leden.

We hebben ons meteen solidair verklaard met
en meegewerkt aan de grote Giro 555-actie.
En later organiseerden we zelf nog een
benefietavond (in aanwezigheid van Minister
Lilianne Ploumen), waarin we de campagne
Nepal Now lanceerden.

Daarnaast brengen we nieuwe impulsen in
onze dienstverlening. Wensen en behoeften
veranderen, en wij veranderen mee. We
gingen in 2015 concreet aan de slag met
de regiocompetities, introduceerden het
‘Basiskamp’, brachten de Bergsportdagen naar
de Jaarbeurs en beleefden de primeur van de
eerste mini-expeditie in Nepal. Om maar een
paar voorbeelden te noemen.

Die voortvarendheid kan niet zonder de leden,
die zich inspannen om de vereniging vooruit te
helpen en het kan niet zonder de medewerkers,
die als hecht team al deze initiatieven
ondersteunen. Tot slot dus een dankwoord voor
al hun inzet.

En blijkbaar slaat het aan. De ledengroei houdt
aan, de ledentevredenheid is ongekend en onze
financiën zijn dik in orde.
Vernieuwen doe je niet louter ‘doordacht’ of
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2015 was een spannend jaar vol vernieuwing.
Het zegt alles hoe vitaal en daadkrachtig we als
NKBV zijn.
Daar krijg ik nou energie van!
Joachim Driessen, voorzitter Koninklijke
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
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Samenvatting

SAMENVATTING
Het meerjarenbeleidsplan stuurt de ontwikkeling van
de NKBV tot en met 2016. De kaders bestaan uit het
hoger doel, onze kernkwaliteiten en kernwaarden.
De manier waarop zij worden vormgegeven, is
vastgelegd in perspectieven. In een jaarplan
formuleren we onze belangrijkste ambities, in een
jaarverslag leggen we verantwoording af in hoeverre
we deze ambities hebben waargemaakt. In deze lijn
past ook het jaarverslag over 2015. We beginnen met
een beknopt beeld van de belangrijkste indicatoren.
Ledentevredenheid
Ledentevredenheid is de maatstaf en drijfveer bij alles
wat we doen. Vanaf 2011 voert de NKBV iedere twee
jaar via het Ledenpanel een groot ledentevredenheidsonderzoek uit. De stijgende lijn die de uitkomsten laten
zien is iets om trots op te zijn. In 2011 laat 81% van onze
leden weten overall tevreden tot zeer tevreden te zijn
over de NKBV, in 2013 is dat toegenomen tot 88% en in
2015 benaderen we de perfectie met 96%.
Ledengroei
Die waardering van onze leden heeft blijkbaar een
uitstralingseffect. De aanwas van nieuwe leden gaat
gestaag door. De eindstand in 2015 is 58.699 leden,
waar dat in 2014 57.703 was. Kortom, bijna duizend
nieuwe leden. Weliswaar licht minder dan begroot,
maar nog altijd een prestatie van betekenis. In een tijd
dat de meeste sportbonden leden verliezen, vormt de
NKBV de positieve uitzondering op de regel. Daarbij
komt dat het aantal opzeggers begin 2016 10% lager
Jaarverslag NKBV 2015

ligt dan op hetzelfde moment vorig jaar, waardoor we in
een prima uitgangspositie zijn gekomen om in 2016 de
grens van 60.000 leden te doorbreken.
Efficiencyverbetering
Stroomlijning van de financiële werkprocessen leidt
tot een efficiëntere werkwijze. Ook zorgen we hierbij
voor een zorgvuldigere afstemming op de processen
in de Ledenservice, zodat een meer transparante en
solide lijn ontstaat vanaf het innen van contributie en
inkomsten van andere producten en diensten tot de
financiële verwerking daarvan.
Financieel
Voor 2015 was een klein verlies van € 25.580,- begroot.
Maar gedurende het jaar weten we deze raming om te
buigen naar een positief resultaat van € 103.830,-. Een
aantal bewegingen komt samen en versterkt elkaar,
waardoor onze verwachtingen ruimschoots worden
overtroffen. Denk aan de groeiende belangstelling
waarin het sportklimmen zich mag verheugen
(ook zichtbaar in de toename van de verkoop van
klimjaarkaarten). Zoiets trekt ook de aandacht van
sponsors en adverteerders die zich graag aan onze
vereniging willen verbinden. Samenvattend kun je
concluderen dat de NKBV de vruchten plukt van een
ontwikkeling waarin we steeds meer ‘gezien’ worden.
Als entree naar de klim- en bergsport, als autoriteit en
als organisatie waar men zich graag aan verbindt.
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De kern van de NKBV

96%

van de leden is
tevreden over de NKBV

WIE WIJ ZIJN
Hoger doel
De NKBV verbindt mensen met een passie voor bergwandelen,
alpinisme en sportklimmen. Het hele jaar door, een leven lang. De
NKBV geeft vorm aan het verlangen om hoogte te beleven. Samen,
op alle niveaus, gedreven en met respect. Voor haar leden wil de
NKBV bergen verzetten.
Kernkwaliteiten
De klim- en bergsport vormgeven doen we samen, of het nu
om bergwandelen, alpinisme of sportklimmen gaat. De NKBV
kan rekenen op een grote groep enthousiaste vrijwilligers en
professionals met enorme kennis en ervaring. De NKBV beschikt
over goede contacten met alle betrokkenen. Met deze grote
achterban is de NKBV de gezaghebbende autoriteit, representatief
voor het bergwandelen, alpinisme en sportklimmen in Nederland.
Kernwaarden
• Betrokken
• Duurzaam
• Veilig
Jaarverslag NKBV 2015
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LEDENPERSPECTIEF
De NKBV heeft een aanbod (standpunten, informatie,
advies, diensten en (sport)evenementen) dat inspeelt op
de behoeften van de leden. Tevens geeft zij inhoud aan
haar rol als autoriteit op het gebied van bergwandelen,
alpinisme en sportklimmen richting haar (potentiële)
leden en andere belanghebbende organisaties. Dit
aanbod is herkenbaar, wordt consistent via de kanalen,
fora, regio’s en (klim)verenigingen gepresenteerd en
levert toegevoegde waarde voor de leden. De NKBV biedt
kwaliteit voor een reële prijs (geen winstoogmerk).

BERGWANDELEN
Bergwandelen is een van de pijlers onder de NKBV. We
hebben er doorlopend aandacht voor. Vooral in de manier
waarop bergwandelaars zich kunnen oriënteren op tochten
creëren we nieuwe en bruikbare handvatten, mede dankzij
de rijkdom van internet. We hebben de NKBV-Tochtenwiki
gelanceerd, boordevol suggesties en ideeën voor nieuwe
wandelavonturen. In 2015 ontsluiten we deze ook mobiel
met een app. Het streven voor 2016 is om de wandeltochten
uit ons eigen zomerprogramma op te nemen in deze bron.
Daarnaast kunnen bergwandelaars met behulp van ons
Kenniscentrum nog beter voorbereid op pad gaan en zoomt
in 2015 een van onze webinars in op veilig bergwandelen.

Jaarverslag NKBV 2015
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EXPEDITIES EN BEKLIMMINGEN

Frankrijk, Les Beaux Quartiers
Nederlands beste wedstrijdklimster bij het
boulderen, Vera Zijlstra, klimt haar moeilijkste
boulder ooit, een 8A/8A+. Slechts één keer
eerder ging een Nederlandse vrouw haar voor.
Voor Vera was het belangrijk een ‘echte’ 8A te
klimmen zonder twijfels over de waardering. Met
Les Beaux Quartiers in het Franse Fontainebleau
slaagt ze daarin met vlag en wimpel.

Expeditie Academie
Begin oktober landen de leden van de Expeditie
Academie weer veilig op Schiphol na de mislukte
beklimming van de Gangstang en de Nainghar
Choti. Het onverwacht slechte weer, de vele
sneeuw en gevaarlijke lawinesituatie gooiden roet
in het eten. Wel beklimt het team andere bergen en
opent het twee nieuwe routes. Roy, Jurgen, Danny,
Martijn en Court vinden in een zestien uur durende
trip een nieuwe route op een 5.600 meter hoge
top en noemen deze de ‘Martijn Seuren Memorial
Ridge’, naar de eerder in 2015 overleden alpinist
Martijn Seuren. Dennis en Marianne openen een
route van acht touwlengtes op een rotswand lager
in het dal. Toch succes dus. The North Face en
Petzl hebben zich als sponsor verbonden aan het
de Expeditie Academie.

Alaska, Cassingraat op Denali
De Nederlandse berggids Roeland van Oss en zijn
Engelse partner Tania Noakes klimmen begin juni
de Cassingraat op Denali in Alaska, nadat ze op 29
mei al via de normaalroute de top hadden bereikt.
Ze doen 22,5 uur over de bijna 2.500 meter lange
route (5, 5.8, AI4-gewaardeerd) . De Cassingraat is
eenmaal eerder bedwongen door Nederlanders. In
1985 zwoegden E. van Nieuwkerk en G. de Lange
er negen (!) dagen op.

Jaarverslag NKBV 2015

Frankrijk, The Big Island
Nederlands team coach Michiel Nieuwenhuijsen
voegt aan het einde van 2015 zijn eerste 8C
boulder aan zijn palmares toe. Hij doet dat
met een onbetwiste en prachtige boulder
in het bekendste bouldergebied ter wereld,
Fontainebleau.

Nepal, Himlung
Met het plan een nieuwe route te openen in de
noordwand van de 7.140 meter hoge Nemjung,
vertrekken Jelle Staleman, Cas van de Gevel en
Mike van Berkel in oktober naar Nepal. Helaas
is het niet mogelijk op een veilige manier de
gletsjer onder de noordwand op te komen. Ze
wijken uiteindelijk uit naar de naastgelegen
Himlung (7.126 m). Deze beklimming is
technisch niet moeilijk, maar wel behoorlijk
zwaar door de gebrekkige acclimatisatie en het
nodige spoorwerk.

Zwitserland, Dent Blanche, Directe André
Georges
Alpinisten Roland Bekendam en Hans Lanters
bewijzen dat je met jaren ervaring nog steeds de
jonkies versteld kunt laten staan. In de zomer
beklimmen zij de route Directe André Georges
(TD+/ED-, 800 m) op de noordgraat van de Dent
Blanche (4.356 m), een route in zesdegraads
terrein met de typische condities van een hoge
wand in de Walliser Alpen.

Spanje, Mistral
Nederlands team lid Tim Reuser verbetert ook
zijn persoonlijke record. In het Spaanse Rodellar
overwint hij zijn eerste 8c+ route. Mistral is
een lange overhangende lijn van maar liefst 35
meter. In Reuser’s eigen woorden: “Het geeft
onwijs veel voldoening om een nieuwe graad te
klimmen. Het was een mentale barrière waar ik
nu doorheen ben.”
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Australië, The Wheel of Life
Jorg Verhoeven klimt in Australië een lijn die het
midden houdt tussen een route en een boulder.
The Wheel of Life is als boulder geopend, maar
veel herhalers geven de lijn van meer dan zestig
passen een routewaardering. Verhoeven is
van mening dat de bouldergradatie het meest
toepasselijk is. Of het nu een 8C boulder of 9a+
route betreft, het zijn de hoogste graden die Jorg
Verhoeven ooit geklommen heeft.

Jaarverslag NKBV 2015
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SPORTKLIMMEN, BREEDTESPORT
De NKBV wil zoveel mogelijk mensen kennis laten
maken met het sportklimmen, in het bijzonder
de jeugd. Waar mogelijk worden competitieve
elementen toegevoegd aan het aanbod, maar
allemaal laagdrempelig, vrijblijvend en in de
recreatieve sfeer.
Een greep uit de activiteiten in 2015:
•

1.250 kinderen maken kennis met de landelijke
SchoolKlimCompetitie. Verdeeld over zeven
hallen, gooien 42 klassen zich in de strijd.
De finale wordt gehouden in Rock Steady in
aanwezigheid van het NOS Jeugdjournaal. De
Bussumse Vrije School Michael trekt opnieuw
aan het langste eind. De formule dit jaar is
anders dan in de voorgaande jaren. Voordat de
finalisten het tegen elkaar opnemen, hebben ze
in de voorrondes al meerdere keren een training
gevolgd. Het resultaat is dat meer kinderen ‘op
klimmen gaan’.

•

De mobiele klimwand wordt 25 maal ingezet
ter promotie van de regionale breedtesportactiviteiten van de NKBV. Rond de 5.000 kinderen
ervaren hierdoor het plezier en de sportieve uitdaging van sportklimmen.

Jaarverslag NKBV 2015
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SPORTKLIMMEN,
WEDSTRIJDSPORT

•

Regiocompetities
De animo voor het sportklimmen groeit,
vooral onder de jeugd. Ook de regio’s met hun
instructeurs organiseren lokaal aansprekende
programma’s die het enthousiasme aanwakkeren.
De potentie van deze ontwikkeling willen
we maximaal benutten. Daarom is een
Ontwikkelplan Sportklimmen opgesteld. Een
wezenlijk onderdeel hiervan is het opzetten van
regiocompetities (naast de nationale competities)
in samenwerking met de klimhallen.

Begin 2016 zullen in alle acht wedstrijdregio’s
jeugd lead competities losbarsten. Dat zal een
sterke impuls geven aan het aantal wedstrijd
klimmende jeugd en opgeleide kader. Daarnaast
zal ook de jeugdbouldercompetitie de elf
boulderhallen in Nederland gaan vullen. Het
contract van de medewerker, die in 2015 tijdelijk
is aangesteld op het verenigingsbureau om de
regiocompetities vorm te geven, is met een jaar
verlengd.

Met de hallen Rock Steady Bussum, Klimmuur
Utrecht en Mountain Network Nieuwegein wordt
de pilot Regionale Competitie Midden-Nederland
Jeugd Lead opgestart. Daarbij worden het
wedstrijdformat, het organisatiehandboek en
de samenwerking tussen de hallen en de NKBV
regio’s getest en fijn geslepen. 124 kinderen
zijn van de partij. Het legt de grondslag voor
competities in andere regio’s,
De regionale competities hebben als positief
neveneffect dat het leidt tot veel nieuwe vrijwillige
wedstrijdkaderleden. Dat is ook terug te zien in de
pilotregio Midden-Nederland. Hier zijn:
•
•
•

negen lokale routebouwers opgeleid tot
wedstrijdroutebouwer (niveau 3 NOC*NSF);
acht vrijwilligers opgeleid tot jury 1 (regionaal
routejury) ;
vijf vrijwilligers opgeleid tot jury 2 (regionaal
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routejury);
een vrijwilliger opgeleid tot jury 3 (regionaal
hoofdjury).

SPORTKLIMMEN, TOPSPORT
Sportklimmen is een mondiale wedstrijdsport.
Onze nationale selecties laten al jaren tot de
verbeelding sprekende prestaties zien in het
internationale circuit.
Internationale prestaties
Na de onrust van 2014 (onder meer het vertrek
van de toenmalige bondscoach) staat in 2015
het investeren in nieuwe talent centraal. Het
begeleidingsteam - bestaande uit de vier
bondscoaches Michiel Nieuwenhuijsen, Ulf
Lennertz, Mathieu Ceron en Aukje van Weert heeft zich vooral gericht op:
• het topsportklimaat en de discipline;
• Jong Oranje en de doorstroom vanuit de
RTC’s (Regionale Talenten Centra).
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Het begeleidingsteam is tevreden over de
grote inzet van de teamleden en gaat met veel
vertrouwen 2016 in. Tijdens internationale
wedstrijden zijn onze grootste successen:
.
• World Cups Boulder: Jorg Verhoeven 9e EK
Boulder;
• World Cups Lead: Nikki van Bergen 9e EK
Lead;
• European Youth Cups Boulder: Don van
Laere knap 7e in de finale op zijn eerste EYC
Boulder, in Langenfeld, Oostenrijk;
• Paracup in Sheffield: paraklimster Renkse
Nugter 1e in haar categorie Neurological
Disabled, categorie 2.
Daan Groskamp, Eva Vink en Teun Keusters
verlaten het Nederlands team. Nieuwkomers
zijn: Leto Cavé (Mountain Network), Sam Swalue
(ES Onsight), Jens de Louw en Mischa Radt
(RTC Midden), Julia Meijer, Ysa Rakestraw, Nigel
Armino en Lynn van der Meer (RTC Zuid) en Tiba
Vroom (RTC West).
Tijdens het Youth Color Climbing Festival
wordt Nederland vertegenwoordigd met zeven
klimmers uit het geboortejaar 2002/ 2003. Sam
Swalue bereikt in een veld van 76 deelnemers uit
twintig verschillende landen een voortreffelijke
6e plek.

status van het sportklimmen wordt een uniek
wedstrijdconcept beproefd, waarbij de drie
klimdisciplines worden gecombineerd. In dit
combinatieklassement legt Sam Swaluwe beslag
op de 8e plaats (4e in het boulderen, 6e in lead en
8e in speed).
Nationale competities
De nationale competities worden uitgebreid met
twee nieuwe leeftijdscategorieën, Jeugd D en
Jeugd E. Het zorgt voor een extra instroom van
deelnemers binnen de nationale klimcompetities
van maar liefst 39%, van 1.079 in 2014 naar
1.503 in 2015. Gecorrigeerd voor deze extra
categorieën stijgt het deelnemertal met 23%.
Tim Reuser (heren) en Nikki van Bergen (dames)
winnen beiden zowel de nationale boulder als
lead competitie.
Nationale kampioenschappen
Op 23 mei is voor de tweede keer op rij
Boulderhal Delfts Bleau de locatie voor het
Lotto NK Boulder 2015. De competitie wordt
uitgezonden via een livestream en door zo’n
4.000 kijkers bekeken. Jorg Verhoeven en Nikki
van Bergen eindigen als winnaar.

Lotto NK Boulder 2015
Een maand later laten de klimmers zich gelden
tijdens de Petzl Climbing Trophy, ook weer
in een groot internationaal deelnemersveld.
Vooruitlopend op de mogelijke Olympische
Jaarverslag NKBV 2015

Op 28 november wordt in Amsterdam het Lotto
NK Lead 2015 georganiseerd. Dat de routes
zijn uitgezet door de bekende internationale
routebouwer Tondé Katiyo, geeft de wedstrijd
extra cachet. Ook dit NK is via livestream
te volgen en trekt opnieuw ongeveer 4.000
kijkers. Tim Reuser en Nikki van Bergen
veroveren de titels.
RTC ’s/trainersontwikkeling
In 2015 zijn er drie Regionale Talenten Centra
actief: RTC Zuid, RTC Midden en RTC West.
De eerste stappen naar een RTC Oost (regio
Enschede, Arnhem, Zwolle, Nijmegen) worden
gezet.
De RTC’s zijn ingesteld om de afstand tussen
de lokale selecties en het Nederlands team te
verkleinen. Zij bieden een ideale omgeving voor
verdere ontwikkeling, van zowel klimmers als
trainers.
In 2014 waren meer trainingen verzorgd door de
RTC hoofdtrainers. Dat dit effect heeft gehad,
blijkt uit de doorstroom van de RTC’s naar Jong
Oranje in 2015. Vanuit de RTC’s worden op
nationale jeugdwedstrijden doorlopend goede
resultaten geboekt.

Lotto NK Lead 2015

ONTWIKKELING DEELNEMERS
NATIONALE WEDSTRIJDEN
1102
722

492

2013
Jeugd

401

357

325

2014

2015

Senioren

Tokyo 2020
Het sportklimmen krijgt wellicht een Olympisch
podium. Eind 2015 wordt bekend dat gastheer
Tokyo de combinatie van lead, speed en boulder
wil toevoegen aan de Olympische Spelen in
2020. Tijdens de Olympiade van Rio de Janeiro
medio 2016 zal het IOC daarover definitief
beslissen. Maar nu al zorgt het voor veel
positieve publiciteit en versterkt het de status
van het sportklimmen.
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TOPSPORT, OVERIGE DISCIPLINES
NK Toerskiën
De vierde editie van het NK Toerskiën vindt
plaats in het Zwitserse Villars-Gryon in
samenwerking met de Schweizer Alpen Club
(SAC). Bij de dames strijkt Miriam Knepper met
de eer. Derk Prinsen wordt 1e bij de heren.
IJsklimmen
Het Nederlands Team IJsklimmen, bestaande
uit Dennis van Hoek en Marianne van der
Steen, neemt in het seizoen 2014/2015 deel aan
drie van de zes UIAA World Cups Iceclimbing.
Marianne weet in Saas Fee (Zwitserland) door
te dringen tot de lead finale, waarin zij 8e wordt.
Dennis levert zijn beste wedstrijdprestatie op het
onderdeel speed in het Franse Champigny en
Vanoise, waar hij een 10e plaats noteert. In Saas
Fee nemen ook twee aspirant-teamleden deel,
waarvan Aniek Lith imponeert met een 20e lead
plaats.
NK Skyrunning
In Limone (Italië) wordt op 16 en 17 oktober
het derde NK Skyrunning georganiseerd als
onderdeel van de laatste twee wedstrijden
uit de ISF Skyrunner World Series. Zeventien
heren en twaalf dames staan aan de start van
dit kampioenschap dat uit twee onderdelen
bestaat. De Vertical KM moet helaas op het
laatste moment verlegd worden naar een iets
minder steil traject in verband met onverwachte
sneeuwval en wordt gelopen in het donker.
Maykel Geerdink uit Hengelo verdedigt zijn
Jaarverslag NKBV 2015

nationale Vertical KM titel met verve. Bij de
dames gaat de winst naar Linda Valent. Ook
het parcours van de Skyrace (25 kilometer,
2.800 hoogtemeters) is verplaatst vanwege de
sneeuwval en aanzienlijk zwaarder geworden.
Gerrit Jan Kastenberg wint en eindigt ook als
1e overall. Maykel Geerdink en zijn broer Björn
worden 2e en 3e. Bij de dames passeert Bonnie
van Wilgenburg als eerste de eindstreep, 5
minuten later gevolgd Siebrig Scheeres. Linda
Valent blijkt genoeg marge te hebben opgebouwd
in de Vertical KM om het eindklassement te
winnen. Zilver en brons gaan naar Bonnie van
Wilgenburg en Siebrig Scheeres.

EK Skyrunning
Het zeskoppige Nederlands Team Skyrunning
doet goede zaken op het EK Skyrunning in het
Franse Val d’Isère. Ragna Debats bewijst tot
de absolute wereldtop te horen door als 8e te
finishen bij de dames. Huub van Noorden komt
als 14e over de eindstreep bij de heren. Het
EK wordt georganiseerd als onderdeel van de
beroemde Ice Trail Tarentaise (ITT), een race van
65 kilometer waarin 5.000 hoogtemeters moeten
worden overbrugd. De prestaties van de leden
van het Nederlands team zijn gezamenlijk goed
voor een 10e plaats in het landenklassement.
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MEDISCH
Op medisch gebied nemen we de volgende
maatregelen:
• De medische vragen worden ondergebracht
in een databasesysteem om de kennis
makkelijker te kunnen delen.
• Medische workshops krijgen een plaats
in bergsportreizen, op de bergsportdagen
en bijscholingsdagen en in verschillende
regio’s. Op de Bergsportdag Zomer
verzorgen zowel medcom artsen als
fysiotherapeut Mathieu Ceron een
‘inloopspreekuur’.
• De website Klimblessures.nl wordt met veel
zorg herschreven en ondergebracht in het
kenniscentrum op de NKBV website.
• Een goed gelezen reeks medische artikelen
in de Hoogtelijn wordt beter herkenbaar
gemaakt met aansprekende illustraties.

DUURZAAMHEID
We installeren een nieuwe commissie
Duurzaamheid, die het visiedocument gaat
uitvoeren dat is opgesteld door de tijdelijke
werkgroep Groen. Als vereniging die haar leden
een natuurbeleving biedt, begrijpen wij het
belang van een duurzame bergsportbeoefening.
Niet voor niks is duurzaamheid een van onze
kernwaarden. Op basis van het visiedocument
gaat de commissie het proces aanjagen waarbij
wij onze ‘footprint’ in alpiene gebieden verder
verlagen.
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GEGENRECHT
Ook in 2015 dragen wij € 400.000,- bij aan de
instandhouding van paden en bewegwijzering en
aan milieumaatregelen in de hutten in de Alpen.
In ruil voor deze bijdrage krijgen onze leden tot
50% korting op de overnachting in de circa 1.200
hutten in de Alpen.

ONGEVALLEN
Helaas maken we een aantal zware ongevallen
mee. In april raakt een klimmer ernstig gewond
bij een val in de klimhal in Nieuwegein. In de
zomer komen bij drie afzonderlijke ongevallen
in het Mont Blanc massief drie NKBV-leden om
het leven: Tom Doude van Troostwijk (Brevent),
Martijn Seuren (Rochefortgraat) en Simon Drel
(Punta Gugliermina). In september verongelukt
NKBV-lid Stefan Wolvers in Bergschenhoek door
een val bij het oefenen van canyoningtechnieken.
17
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VEILIGHEID
Ondanks de ernst van sommige ongelukken
laat het aantal incidenten al jaren een dalende
lijn zien. Bergsporters gaan beter voorbereid op
pad met de juiste uitrusting en voorkennis. Als
sportbond maken we ons daar ook hard voor. We
nemen onze ‘zorgplicht’ serieus.

•

•

•
•

We houden de vinger aan de pols bij onze
collega-verenigingen in het buitenland en
onderhouden een netwerk van experts op
het gebied van veiligheid in de klim- en
bergsport.
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We stemmen met Nederlandse berggidsen
en WePowder af over de condities in de
Alpen (onder meer voor lawinegevaar) en
berichten onze leden daarover.
De NKBV heeft de expertise in huis om
klimongevallen te onderzoeken en staat de
pers te woord bij ongevallen in Nederlandse
klimhallen.
Ons tweede ‘webinar’, gepresenteerd door
UIAGM berggids Stefan Buis, staat in het
teken van veiligheid voor bergwandelaars.
Het is bijna 1.000 keer bekeken. Mensen zien
de NKBV als ‘autoriteit’. Dat beeld willen we
continu hoog houden met concrete acties.

TUKHUT

BIBLIOTHEKEN

Een modernere uitstraling, meer comfort
en volledig ingericht op wandelaars en
mountainbikers. De verbouwing van de Tukhut
komt steeds dichterbij. De plannen zijn gereed
en tijdens de laatste VvA is de financiering
goedgekeurd. Als alle partijen een beetje
meewerken, zal in 2016 na de zomer gestart
worden met de bouwwerkzaamheden.

Het gemak waarmee informatie tegenwoordig
digitaal ontsloten kan worden, blijft de
bibliotheken parten spelen. In 2015 sluit de
bibliotheek in Amsterdam. Dat betekent dat
er nog twee regionale bibliotheken over zijn:
in Paterswolde en Eindhoven. De collectie
van de centrale bibliotheek in Woerden wordt
geactualiseerd.
18
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KLIMGEBIEDEN EN
KLIMREGELING
In 2015 worden weer meer klimjaarkaarten
verkocht. Het onderschrijft de opwaartse
spiraal waarin het sportklimmen zit, waarbij
beoefenaars ook verder kijken dan de klimhal.
Dit mede dankzij de berichtgeving van de NKBV
over de klimmogelijkheden net over de grens.

REISVERZEKERING
De verkoop van bergsportverzekeringen
beleeft net als bij de klimjaarkaarten
een groeispurt. Daar heeft de campagne
‘Bergwandelen bij ons wel goed verzekerd’,
ontwikkeld in samenwerking met Bever,
ook een aandeel in. In 2015 komen er 2.477
verzekerden bij. Inmiddels kan 76,3% van onze
leden altijd terugvallen op de brede dekking
die onze polis biedt (in 2014 75%). Daarmee is
de doelstelling ruimschoots behaald.

SAMENWERKINGEN
KLIMJAARKAARTEN

De goede samenwerking met onze
zusterverenigingen in België zorgt ervoor dat
de klimgebieden steeds beter ingericht en
onderhouden zijn. Dit komt onder meer tot
uiting in de ‘kuisweekenden’, waar NKBVleden, studenten van de SAC’s en vrijwilligers
uit Vlaanderen en Wallonië gezamenlijk
klimgebieden schoonmaken, saneren en
herinrichten. Daarnaast dragen we
€ 85.000,- bij in het behoud en onderhoud van de
Belgische klimmassieven.
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NSAC
De banden met de NSAC worden verder
aangehaald. De druk om een studie zo snel
mogelijk af te ronden wordt steeds groter. Om
studenten binnen de krappe tijdskaders hun
passie voor de bergsport optimaal te laten
beleven, wisselen we kennis uit met de NSAC
en onderzoeken we samen hoe we kunnen
ondersteunen bij de samenstelling van hun
zomer- en winterprogramma. Zo investeren we
ook in onze actieve leden van de toekomst.
Klimhallen
In de relatie met de klimhallen zetten we een
veelbelovende stap vooruit. Door middel van
de regiocompetities weten we daadwerkelijk
vorm te geven aan een nauwere samenwerking.
Ook de afspraken over een uniforme
opleidingsstructuur zijn tekenend voor het
19
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constructieve overleg dat er nu is. Die structuur moet
in 2016 zijn beslag in de praktijk gaan krijgen.
Instituut Sportrechtspraak
De NKBV sluit zich aan bij het Instituut
Sportrechtspraak. Daarmee scharen wij ons achter
wereldwijde wet- en regelgeving ten aanzien
van dopinggebruik en seksuele intimidatie en
onderwerpen wij ons bij voorkomende incidenten
aan de geldende tuchtrechtspraak. Een logische
vervolgstap in de professionalisering van de NKBV.

SPONSOREN
Sponsors zijn hard nodig voor de NKBV om
de dienstverlening verder uit te breiden en
kwalitatief te verbeteren. Gelukkig blijken wij een
aantrekkelijke partner te zijn en weten wij door
goede marketingpakketten steeds meer bedrijven
en organisaties aan ons te binden. The North Face
kleedt als onze hoofdsponsor annex partner vanaf
2015 de Expeditie Academie, het Nederlands Team
IJsklimmen en Sportklimmen, de Regionale Talenten
Centra, de jury bij sportklimwedstrijden én vanaf 2016
ook een deel van het actieve zomerkader. Dankzij
Vaude kunnen we ons mountainbikeprogramma extra
kleur geven. En het Noorse Bergans verbindt zich
vanaf 2016 aan het winterbergsportdomein.

Jaarverslag NKBV 2015
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ZOMERPROGRAMMA
Het aantal deelnemers aan het zomerprogramma
blijft gelijk ten opzichte van 2014 en komt uit op
2.695. Door een betere spreiding over de in totaal
265 activiteiten wordt wel een behoorlijk positief
financieel resultaat behaald van ruim € 21.000,- .
De voortekenen voor 2016 zijn gunstig.
De boekingen liggen al hoger dan in dezelfde
periode in 2015. Hier doet zich ook het voordeel
gelden dat Bergsportreizen.nl is vernieuwd en veel
gebruikersvriendelijker is geworden. Aardig om te
vermelden is dat de allereerste mini-expeditie heeft
plaatsgevonden in Nepal.
Met het oog op het zomerseizoen 2016 zijn we
volop bezig met productontwikkeling. Zo wordt de
naam Bergsportkamp veranderd in het moderner
klinkende ‘Basiskamp’ en zullen we de primeur
van een Basiskamp met een thematische insteek
meemaken. Het Franse Vallée du Buëch wordt
de plaats van handeling voor een Basiskamp
Sportklimmen. Ook nieuw in het aanbod voor
2016 zijn onder meer: een C1 women only,
een mountainbikereis in de Pyreneeën en een
Yogatrekking door het Parc National Des Ecrins.
Met deze aanwinsten komt ons zomerprogramma
steeds meer tegemoet aan de gevarieerde
behoeften van onze leden.

WINTERPROGRAMMA
De winter 2015/2016 is het tweede seizoen dat
de NKBV zelfstandig het toerskiprogramma
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organiseert. Op basis van evaluaties blijven we
de kwaliteit van het bestaande winteraanbod
verbeteren en streven we naar een slimmere en
compactere organisatie van de reizen en cursussen,
inclusief de inzet van meer eigen kader. Daarbij ligt
de focus op toerskiën.

NKBV-LEDEN DOEN MEE AAN
WORKSHOPS, CURSUSSEN EN REIZEN

VERNIEUWING REISGIDSEN
In de reisgidsen is een duidelijke vernieuwing terug
te zien. (feitelijke) Informatie over de reizen, tochten
en cursussen wordt aangevuld met interviews met
actieve NKBV-leden. Een bron van inspiratie voor
de bergsportliefhebber en - hopelijk - een extra
duwtje in de rug om met ons op pad te gaan.

EVENEMENTEN
Bergsportdag Zomer
De belangstelling voor de Bergsportdag Zomer
groeit nog ieder jaar. De keuze om voor de
achttiende editie uit te wijken naar de grotere
locatie van de Jaarbeurs in Utrecht pakt uitstekend
uit. Het event trekt een recordaantal van meer dan
5.000 bezoekers. De drie hoofdlezingen van de dag
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- van Peter Habeler, Jorg Verhoeven en Siebe
Vanhee - zitten stuk voor stuk vol en ook de
zevenkamp voor jeugd is weer een voltreffer.

Bergsportdag Winter
Ook de Bergsportdag Winter strijkt neer in de
Jaarbeurs. Hier is de groeicurve nog steiler. Al
na de eerste editie in SnowWorld Zoetermeer
moet gezocht worden naar meer ruimte voor
bezoekers en exposanten. Op de eerste echt
koude zondag van de winter verzamelen ruim
2.000 winterbergsportliefhebbers zich om alles
te weten komen over wintersporten als toerskiën
en sneeuwschoenwandelen, sledehondentochten
en winterkamperen. Dat is een kwart meer dan
in 2014. Een teken dat bergsporten in de winter
terrein wint. Dat belooft wat voor toekomstige
Bergsportdagen Winter!
Hoofdspreker is de Zwitserse topalpinist Ueli
Steck. Vlak voor zijn lezing betreedt alpiniste
Katja Staartjes het podium om de Jenny VisserHooft Pickel uit te reiken. Zij had enkele jaren
geleden deze wisseltrofee voor Nederlandse
vrouwen die noemenswaardige alpiene
prestaties hebben geleverd ontvangen en draagt
hem nu over aan de totaal verraste Marianne
van der Steen, alpinist en lid van het Nederlands
Team IJsklimmen.

BergsportAwards
De vierde editie van de BergsportAwards wordt
gecombineerd met de Bergsportdag Zomer. We
reiken prijzen uit aan:
Alpiene beklimming
Vrije beklimming van ‘The Nose’
Jorg Verhoeven
Bergwandelbestemming
Wallis, Zwitserland
Duurzaamheidsproject
Patagonia, 100% traceable down
Jeugdklimmer
Mark Brand
Klim- en boulderhal
Deze award is voor het eerst gesplitst.
Beste Klimhal: Grip Klimcentrum Nijmegen
Beste Boulderhal: Monk Eindhoven
Sportklimprestatie
‘Wheel of Chaos’ (8b+)
Jorg Verhoeven

BERGSPORTDAG BEZOEKERS

ZOMER
Jaarverslag NKBV 2015

WINTER
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17.494 volgers
+2,5%

43.273 nieuwsbriefabonnees
40,3 % openingsrate

NK Boulder: 7.000 kijkers livestream
NK Lead: 4.000 kijkers livestream

4.160 volgers
+9 %

74% van de leden leest Hoogtelijn altijd
34% leest het halve blad of meer
31% leest meer dan 2 artikelen
Lezers lezen het liefst artikelen over huttentochten,
bergwandelingen en gletsjertochten

Android 2.479 users Tochtenwiki
Iphone 3.456 users Tochtenwiki

gem. Tweetweergave: 54.831

ONLINE COMMUNICATIE
Online ontwikkelingen zijn:
• We verbeteren de regiowebsites, vooral op het
gebied van online aanmelden voor activiteiten.
• De app van de NKBV-Tochtenwiki wordt
gelanceerd. Er zijn inmiddels via Android
2.479 gebruikers en via iPhone 3.456.
• We nemen de nieuwe website van
Bergsportreizen.nl in gebruik. Deze past
bij de huidige tijdgeest en is afgestemd op
modern zoek & boekgedrag.

SOCIAL MEDIA
Met onze social media kanalen weten we
stelselmatig meer volgers aan ons te binden.
In vergelijking met 2014 noteert Facebook een
stijging van 2,5% (tot 17.494 volgers) en Twitter van
9% (tot 4.160 volgers). Naast deze twee kanalen
zetten we YouTube in om video’s te publiceren
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(bijvoorbeeld onze webinars) en Flickr voor al onze
fotografie. Hoogtelijn is online doorbladerbaar.

(2-meting) laat bovendien zien dat 99% van de
NKBV-leden bekend is met het magazine.

TELEVISIE

PRINTCOMMUNICATIE
Hoogtelijn
Via het NKBV Ledenpanel inventariseren wij de
waardering voor het magazine Hoogtelijn. Hieruit
blijkt dat:
• van de 1.390 respondenten 74% het ledenmagazine (vrijwel) altijd leest en 17% regelmatig.
• het imago van Hoogtelijn goede cijfers krijgt:
op een schaal van 5 scoren we boven de 4 op
het gebied van deskundigheid, kwaliteit en
professionaliteit. Op de overige indicatoren
	
inspirerend, avontuurlijk en modern - is de
score ook hoog: net onder de 4.
Het ledentevredenheidsonderzoek van december

We intensiveren de samenwerking met het tvprogramma Tracks & Trails. De NKBV wordt
meerdere malen in de uitzendingen gepromoot.
Vanaf 6 december 2015 is de nieuwe winterserie
van Tracks & Trails op televisie te zien met
de NKBV als specialist op het gebied van offpiste activiteiten. Verschillende wintersporten
passeren de revue, zoals sneeuwschoenlopen,
freeriden, ijsklimmen en toerskiën.

PERSCOMMUNICATIE
De klim- en bergsport heeft nieuwswaarde. We
halen diverse malen de pers. Niet alleen als het
gaat om de berichtgeving over ongevallen, ook
het sportklimmen krijgt steeds meer mediaaandacht alsmede een relatief nieuwe tak van
sport binnen de NKBV, het skyrunnen.

CAMPAGNES
We intensiveren de samenwerking met Bever
rond gezamenlijke ledenwerfcampagnes. De
marketingcampagne ‘Bergwandelen bij ons
wel goed verzekerd’ wordt in 2015 krachtig
voortgezet. Naast de promotie via al onze eigen
kanalen en die van Bever trekken wij vier weken
lang dankzij mediapartner Interbest de aandacht
met twee reclamezuilen langs de snelweg. Deze
actie levert 292 nieuwe leden op.
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AARDBEVINGEN
IN NEPAL EEN
SCHOK VOOR
IEDEREEN
Wanneer eind april en medio mei Nepal wordt getroffen door een serie
zware aardbevingen, gaat er ook een schok door bergsportminnend Nederland. Wij onderhouden van oudsher een warme band met het land,
waar de hoogste bergen ter wereld liggen. We voelen ons verbonden
met de bevolking, die ons altijd vol toewijding ondersteunt en hartelijk
ontvangt tijdens trektochten en beklimmingen. Vanzelfsprekend scharen
we ons actief achter de grote Giro 555-actie van het Rode Kruis, waar
ook bekende bergsporters achter de telefoon plaatsnemen om reacties
en donaties te registreren. Tevens is er contact met Katja Staartjes, op
dat moment ter plekke in het getroffen gebied. Later organiseren we
in Pllek, Amsterdam zelf nog een Nepal benefietavond in aanwezigheid
van Minister Lilianne Ploumen en Cas de Stoppelaar, Consul Generaal
van Nepal. We halen € 10.000,- op en lanceren de campagne Nepal
Now, met als doel om het toerisme in Nepal weer op gang te brengen.
Daarmee laten we zien dat onze inzet niet eenmalig of incidenteel is De
aardbevingen in Nepal zullen in het leven van de Nepalezen nog lang
nadreunen. Zij kunnen rekenen op onze blijvende betrokkenheid.

Jaarverslag NKBV 2015
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ORGANISATIEPERSPECTIEF
De NKBV is een organisatie waarvoor leden en medewerkers zich graag inzetten. De regio’s, secties,
commissie, werkgroepen, (klim)verenigingen, vrijwilligers, bestuur en het verenigingsbureau staan
allen achter de doelstellingen van de vereniging en zijn ambassadeurs in de contacten met (potentiële) leden. De vrijwilligers en de medewerkers zijn goed opgeleid, gedreven, proactief en servicegericht. Vertrouwen en samenwerking zijn belangrijke waarden. In het handelen staat het belang van
de leden centraal.

BESTUUR EN DIRECTIE
Frans Demmers had al een stapje terug gedaan
om ruimte te bieden aan zijn opvolger als voorzitter Joachim Driessen, maar in juni 2015 neemt
hij officieel afscheid van het bestuur (na de maximale zittingstermijn van negen jaar). In de VvA van
november worden zowel hij als zijn voorganger
Frits Vrijlandt - tegenwoordig praeses van de UIAA
- benoemd tot ereleden van de NKBV.

VERENIGINGSBUREAU
Het project Strategische Personeelsplanning
(SPP), extern begeleid, heeft in kaart gebracht
welke kwaliteiten binnen het verenigingsbureau noodzakelijk zijn om gelijke tred te houden
met de toenemende professionalisering van de
dienstverlening en de wensen van onze leden. De
uitkomsten worden stap voor stap doorgevoerd
in de organisatie, onder meer in de vorm van een
nieuw functiehuis en nieuwe functieprofielen.
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Tuchtcommissie

VvA

FiCo

HEX

Bestuur

HOF

HuttenCommissie

Verenigingsbureau

Zij vormen de basis voor verdere verandering
waarin samenwerken en eigenaarschap tonen
voorop staan.
De NKBV is een ambitieuze vereniging. We willen
waarde blijven toevoegen aan het lidmaatschap en
ontplooien tal van nieuwe activiteiten. Dat legt een
grote druk op de bureauorganisatie. We moeten
oppassen dat dit niet omslaat in overbelasting en
op tijd maatregelen nemen. Dat zal voor 2016 een
aandachtspunt zijn.
Ultimo 2015 hebben dertig werknemers een
dienstverband (vast 23; tijdelijk zeven). Dit komt
overeen met 24.8 fulltime equivalenten. Tijdelijk
komt een medewerker in dienst om extra energie
te steken in de opzet van de regiocompetities. Haar
contract is met een jaar verlengd, totdat het initiatief robuust genoeg is om overgedragen te worden
aan de markt. Vanaf Hoogtelijn 1, 2016 zal Patrick
Baars van de afdeling Marketing & Communicatie
de advertentieverkoop voor Hoogtelijn overnemen
van ManagementMedia.

Sportcommissies

• Medische commissie
• CEAT
• Commissie
Wedstrijdsport

Algemene
commissies

• Redactie Hoogtelijn
•Bibliotheekcommissie
• Veiligheidsplatform
• Commissie
Duurzaamheid

Opleidingscommissies

• Alpiene
Opleidingscommissie
• Sportklimopleidingscommissie
• Licentie- en
Toetsingscommissie
• Commissie van Beroep
voor toetsing

Bergsportreizencommissies

• BSK
• WATT
• VVT
• Jeugdcommissie
• Programmacommissie
Bergsportreizen
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COMMISSIES
De commissies en de ontwikkeling van
de NKBV worden naast elkaar gelegd. De
conclusie: sommige commissies zijn niet
langer relevant of al geruime tijd inactief en
hoeven niet te worden voortgezet. Daarnaast
transformeert de Veiligheidscommissie in
een ‘Veiligheidsplatform’, waarin ook de
voorzitters van de voor dit thema relevante
commissies zitting hebben, aangevuld met
een jurist en opleidingsgidsen. Zij duiden
relevante ontwikkelingen op veiligheidsgebied
en fungeren als expertgroep bij calamiteiten.
De NKBV beschouwt veiligheid als een van haar
kernwaarden. Dat maakt het logisch om het veel
breder in te bedden in de organisatie.

KADER

DIPLOMA’S ALPIEN 2015

VERENIGING

BEROEPSMATIG

Alpiene Tourenleider 3

2

2

Alpiene Tourenleider 4

2

2

0

TOTAAL

VERENIGING

BEROEPSMATIG

Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope

30

19

11

Sportklimbegeleider 2 Outdoor

22

22

0

Sportkliminstructeur 3 Indoor Toprope

25

3
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DIPLOMA’S SPORTKLIMMEN 2015

Sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen

0

7

4

3

25

21

4

1

1

0

TOTAAL

VERENIGING

BEROEPSMATIG

Praktijkbegeleider 4

7

4

3

Beoordelaar 5

5

4

1

Leercoach 5

5

4

1

TOTAAL

VERENIGING

BEROEPSMATIG

Jury 1

8

8

0

Jury 2

5

5

0

Jury 3

1

1

0

TOTAAL

VERENIGING

BEROEPSMATIG

Alpiene Instructeur 3 Winter

9

9

0

Alpiene Tourenleider 3

1

1

0

Alpiene Tourenleider 4

3

3

0

TOTAAL

VERENIGING

BEROEPSMATIG

Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope

65

27

38

Sportklimbegeleider 2 Outdoor

56

55

1

Sportkliminstructeur 3 Indoor Toprope

44

7

37

Sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen

19

13

6

Sportkliminstructeur 3 Outdoor Voorklimmen

40

29

11

Sportklimtrainer 2

17

0

17

Sportklimtrainer 3

0

0

0

TOTAAL

VERENIGING

BEROEPSMATIG

15

8

7

6

6

0

Sportkliminstructeur 3 Outdoor Voorklimmen
Sportklimtrainer 3
DIPLOMA’S OPLEIDERS 2015

DIPLOMA’S JURY 2015

PER 2015 GESTART OPLEIDING ALPIEN

PER 2015 GESTART OPLEIDING SPORTKLIMMEN

Dat leden verantwoord en veilig de bergen
kunnen ingaan, is mede de verdienste van ons
verenigingskader. (Sportklim)instructeurs,
trainers en tochtleiders dragen de broodnodige
kennis en ervaring over. Inmiddels telt de NKBV
circa 1.500 kaderleden. Een aantal om trots op te
zijn. Dat is ondermeer te danken aan de regio’s
en studentenalpenclubs. Zij weten elke keer met
aantrekkelijke activiteiten een broedplaats te zijn
voor leden die bereid zijn om zichzelf tot kaderlid
te ontwikkelen en anderen verder te helpen. Voor
en door leden bij uitstek.

TOTAAL

PER 2015 GESTART OPLEIDING OPLEIDER
Praktijkbegeleider 4
Beoordelaar 5
Leercoach 5

7

1

6

TOTAAL

VERENIGING

BEROEPSMATIG

Jury 1

8

8

0

Jury 2

5

5

0

Jury 3

1

1

0

PER 2015 GESTART OPLEIDING JURY

Kadervorming
De opleiding van nieuwe alpiene tourenleiders
wordt doorgeschoven naar 2016.
Alpiene kaderleden zijn terughoudend in het
inschrijven op bijscholingen in de Alpen. Je stroomt
in om cursussen te begeleiden, maar dit gaat ook
gepaard met de nodige bijscholing. Die combinatie
vraagt veel van je, zeker als je op verschillende
momenten in het jaar present moet zijn in de Alpen
(én maar een beperkt aantal vakantiedagen hebt).
Als NKBV willen we deze instapdrempel verlagen
door bijscholing en cursusbegeleiding slim te
integreren in dezelfde periode en onder supervisie
van een Nederlandse berggids. In 2016 zullen we
ons verder op dit soort opties gaan oriënteren.
Tegenover de matige animo om alpien kaderlid te
worden staat de snelgroeiende belangstelling voor
opleidingen tot sportklimkader. Zo is de in 2015
ontwikkelde opleiding tot Sportklimtrainer 2 al
tot ver in 2016 aangevraagd door verschillende
klimlocaties. De eerste sportklimtrainers niveau 2
zullen begin 2016 hun praktijkexamen afleggen.
Daarnaast starten we de doorontwikkeling van
de opleiding tot Sportklimtrainer 3, die naar
verwachting in de zomer van 2016 klaar zal zijn.
Ook de opleidingen tot Routebouwer 2 (lokaal)
en Routebouwer 3 (regionale en nationale
wedstrijden) worden in 2015 ontworpen en
ingezet voor de regiocompetities. In 2016 zal nog
de opleiding tot Hoofdroutebouwer (regionale en
nationale wedstrijden) volgen.

*Vereniging: NKBV Regio’s, SAC’s en klimverenigingen. Beroepsmatig: NKBV-leden die hun kaderfunctie beroepsmatig inzetten
voor onderwijsinstellingen, klimcentra, outdoor bedrijven, Defensie of anders.
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Organisatie

Kaderinfrastructuur
Het project Kaderbeleid werpt steeds meer vruchten af. We leggen
de laatste hand aan het Licentiesysteem 2.0, dat per 1 januari
2016 geïntroduceerd is. Dit systeem maakt de administratieve
belasting voor kaderleden bij hun bijscholing minder groot. Tevens
leiden de pilots in het auditbeleid tot een definitief ontwerp dat in
2016 geïmplementeerd kan worden. Hiermee maakt de NKBV een
grote slag in de kwaliteitsborging van haar opleidingen.
De audits van NOC*NSF bij een aantal opleidingen van
de NKBV worden positief afgesloten. Deze keer waren de
opleidingen Alpiene Hoofdinstructeur 4, Alpiene Tourenleider
4, Sportklimtrainer 4 en International Mountainleader 4 aan de
beurt.
De NKBV Academie gaat live. Op deze website kunnen leden
zien wat nodig is om opgeleid te worden voor een bepaalde
kaderfunctie. Daarnaast zullen alle (bij)scholingen, die NKBV,
regio’s en samenwerkende partijen verzorgen, een plek krijgen in
de agendafunctie van de NKBV Academie.
Kaderdag
In plaats van één jaarlijkse Kaderdag voor instructeurs, trainers
en tochtenleiders van de NKBV worden er drie succesvolle
bijscholingsevenementen georganiseerd.
Veilig sportklimaat
De NKBV maakt zich hard voor een veilig sportklimaat. In 2015
treffen we de voorbereidingen, zodat de regio’s per 1 januari 2016
VOG’s (Verklaringen Omtrent Gedrag) kunnen aanvragen. De
meeste geven hier invulling aan. Ook is een VOG een vereiste voor
deelname aan de nieuwe trainersopleiding Sportklimtrainer 2.

Jaarverslag NKBV 2015
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PROCES

Processen

PROCESPERSPECTIEF
De NKBV biedt een snelle, heldere en
klantgerichte dienstverlening aan de leden.
Onder meer voortvloeiend uit SPP (zie
Organisatieperspectief) worden de financiële
werkprocessen tegen het licht gehouden en
meer gestroomlijnd. Daarnaast wordt aansluiting
gezocht bij de processen van de Ledenservice.
Er bestaan natuurlijk veel raakvlakken tussen
de ledenadministratie/contributie en de koop
van producten en diensten enerzijds en de
financiële verwerking daarvan anderzijds. Door
deze integratie wordt het facturatieproces
geoptimaliseerd en krijgen we nog meer grip op
het debiteurenbeheer.
Overige procesverbetering
• De oplevering van het Licentiesysteem 2.0.
Vanaf 2016 zal een nieuwe omgeving garant
staan voor een efficiëntere registratie van
kaderbijscholingen.
• De vervanging van de elektronische
leeromgeving (Teletop). De uitrol van deze
applicatie naar alle opleidingscentra staat
voor 2016 gepland.
• De live-gang van de nieuwe boekingssite van
Bergsportreizen.nl
Jaarverslag NKBV 2015
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FINANCIEEL

Financieel

FINANCIEEL PERSPECTIEF
De NKBV behoudt haar gezonde financiële
basis en zal haar investeringspotentieel
inzetten voor (de verdere ontwikkeling
van) dienstverlening die bijdraagt aan de
doelstellingen.

EEN STERK FINANCIEEL
RESULTAAT

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA

31 dec 2015

31 dec 2014

€

%

€

%

(Im)materiële vaste activa

€ 130.273

2,4

€ 179.569

3,5

Financiële vaste activa

€ 302.359

5,5

€ 282.475

5,5

VLOTTENDE ACTIVA

€ 5.026.733

92,1

€ 4.648.505

91,0

TOTAAL ACTIVA

€ 5.459.365

VASTE ACTIVA

€ 5.110.549

PASSIVA

Het gerealiseerde jaarresultaat is aanzienlijk
beter dan geraamd: €103.830,-. Aan de basis
hiervan liggen meer inkomsten uit:
• de contributie (als gevolg van de ledengroei)
• sponsoring
• het Zomerprogramma B.V.
• de verkoop van klimjaarkaarten en
reisverzekeringen
Daarnaast zijn ook de kosten in de hand
gehouden. Het bedrag van wordt toegevoegd aan
het eigen vermogen, dat per ultimo 2015
€ 1.701.229,- bedraagt.

EIGEN VERMOGEN
€ 1.574.453

28,8

€ 1.470.623

28,8

€ 126.776

2,3

€ 126.776

2,5

Kortlopende schulden

€ 1.061.180

19,4

€ 892.063

17,5

Transitorische posten

€ 2.696.956

49,5

€ 2.621.087

51,2

TOTAAL PASSIVA

€ 5.459.365

Algemene reserve
Bestemde reserves

VREEMD VERMOGEN
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Financieel

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
Realisatie 2015
€

%

€

%

€ 2.540.285

74,8

€ 2.421.441

73,5

Subsidies

€ 330.730

9,7

€ 360.139

10,9

Marketingbaten

€ 259.691

7,6

€ 267.590

8,1

Verkoopbaten ledenproducten

€ 191.502

5,6

€ 152.133

4,6

Deelnemersbijdragen kaderactiviteiten

€ 44.345

1,3

€ 53.969

1,6

Financieel resultaat

€ 32.527

1,0

€ 41.999

1,3

Contributies

TELLING BATEN

€ 3.399.080

Personeel

€ 1.388.135

41,8

€ 1.303.725

40,2

Sport

€ 510.756

15,4

€ 502.811

15,5

Ledenservice (incl. reciprociteit)

€ 526.236

15,9

€ 524.579

16,1

Marketing & Communicatie

€ 585.600

17,7

€ 584.830

18,0

Organisatie

€ 305.907

9,2

€ 326.979

10,2

TELLING LASTEN

€ 3.297.271

€ 3.316.634

€ 3.242.924

EXPLOITATIERESULTAAT

€ 82.446

€ 54.347

Resultaat deelneming B.V. NKBV-Zomerprogramma

€ 21.384

€ 10.127

-

€ 4.444

€ 103.830

€ 68.918

Onttrekking aan bestemmingsreserve
Dotatie aan de algemene reserve
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EEN VERNIEUWENDE
VERENIGING
De NKBV is een vereniging in beweging. Steeds weer
dienen zich nieuwe mensen aan als lid of om een
vrijwilligersfunctie te bekleden. Deze betrokkenheid is de
hartslag van de NKBV. Het zorgt voor ontwikkeling, groei
en blijvende aantrekkingskracht. In 2015 waren onder
meer Maaike, Eva, Gert, Gijs en Ruben ‘in beweging’.

Een vernieuwende vereniging

HET NIEUWE BESTUURSLID

Balanceren tussen verbinding en vrijheid
Het sportklimmen heeft een geweldige vlucht genomen.
Maaike Romijn weet wat haar te doen staat. Vanaf
2015 is zij in het bestuur van de NKBV actief met de
portefeuille sportklimmen. “De grote uitdaging is
natuurlijk om met vereende krachten die groei in goede
banen te leiden.’’

van. Na een bergwandelverleden met haar ouders
ontdekte zij het sportklimmen aan het eind van haar studie
Geschiedenis in Utrecht. Ze leerde er haar vriend door
kennen en verlegde haar aandacht ook naar het buiten
klimmen in de rotsen. Toen pas sloot zij zich aan bij de
NKBV.

De vraag waar die populariteit vandaan komt is voor
Maaike niet zo moeilijk te beantwoorden. “Sportklimmen,
en dan met name boulderen, is volgens mij een mooi
alternatief voor de aflopende fitness trend. Leuker en
uitdagender dan alleen bewegen om het bewegen. Niet
alleen binnen, juist weer naar buiten!” En aanvullend
gebeurt het sporten steeds minder in klassieke
verbanden zoals een verenging. Vandaar ook het
gestaag dalende aantal leden bij de meeste bonden.
“Sportklimmen is lekker flexibel en ongebonden.’’

Raakvlakken
Het raakt aan de kardinale vraag: in hoeverre staat het
sportklimmen met die hang naar vrijheid haaks op het
onderdeel worden van de sportvereniging die de NKBV
nu eenmaal is? “Het raakvlak is volgens mij los van
praktische zaken als toegang tot klimjaarkaarten en
klimcompetities toch de behoefte aan sociale verbinding.
Klimcommunities zijn ook hot. De verbanden zijn flexibeler
geworden, maar absoluut niet verdwenen. Onze zoektocht
als NKBV is hoe we aan dat gemeenschapsgevoel waarde
kunnen toevoegen met onze producten en diensten. Dan ga
je doorstroming krijgen.’’

Tegen de trend in
Maaike kan het weten. Bij Birch Consultants doet
zij onder meer onderzoek op het snijvlak van sport,
economie en maatschappij en werkt zij veel samen
met de overheid, universiteiten, hogescholen,
sportorganisaties en het bedrijfsleven. Gelukkig gaat de
NKBV als sportbond grotendeels tegen de trend in met
juist ledengroei, maar dat wil niet zeggen dat het een
vanzelfsprekendheid is dat halklimmers ook lid worden.
Maaike is daar zelf tot op zekere hoogte een voorbeeld
Jaarverslag NKBV 2015

Voor 2020 is de kans reëel dat sportklimmen toegevoegd
wordt aan het Olympische programma in Tokio. Dat zal
volgens Maaike een katalysator worden in de ontwikkeling
van de sport. Meer aandacht voor de jeugd, een sterkere
beweging van activiteit naar topsport, inclusief atleten,
coaches, routebouwers en juryleden. “In het sportklimmen
zie je duidelijk die polen van breedtesport en topsport
terug. Die diversiteit maakt mijn portefeuille zo
interessant.”
35

HET NIEUWE LID

Sportklimmen als nieuwe manier van leven
Zo uitzonderlijk is het niet als iemand een
6B of 6C bouldert, maar wel als je pas een
paar maanden bezig bent. Eva Koole kan
iets niet half doen, zeker niet als haar hart
erin ligt. Des te frustrerender is het dat zij
nu geblesseerd is. “Ik wil dit jaar nog een 7a
boulderen.”
Die blessure liep Eva op tijdens een
boulderweek in Spanje, die door haar en haar
klimvriendengroep zelf georganiseerd was. Bij
een val belandde ze naast de crashpad. Het
gevolg: verrekte enkelbanden. Daardoor moest
Eva een pauze inlassen in haar stormachtige
ontwikkeling in het sportklimmen. Hoewel zij
bij terugkeer nog even heeft geprobeerd in de
klimhal met één been te klimmen.
Acrogymnastiek
Het tekent Eva’s fanatisme. Het begon allemaal
met een toprope cursus bij Mountain Network
Heerenveen. Zus Ilse klom al langer, Eva’s sport
was tot dan toe acrogymnastiek. En wat het
dan is? De combinatie van kracht en souplesse,
de vrij snelle ontdekking dat je talent hebt, het
ongedwongen, relaxte sfeertje? Hoe dan ook,
Eva ging daarna met alles wat zij in zich had
voor het sportklimmen.
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Ze was vijf keer in de week in de hal te vinden
en stortte zich op het wedstrijdklimmen.
“Daarom ben ik ook lid geworden van de NKBV.
Ik heb meegedaan aan de voorrondes van het
NK Boulder, maar daar kon ik nog geen potten
breken.” De bouldertrip naar Spanje was Eva’s
eerste kennismaking met het klimmen in rots.
Het heeft haar passie alleen nog maar meer
gevoed. “In de hal zijn de greepjes een gegeven,
de tekening in de natuur is veel grilliger en
daardoor uitdagender.”
Campussen
Voorlopig moet Eva pas op de plaats maken. Ze
telt de dagen af totdat ze weer kan beginnen.
“Ik wil beter worden in ‘campussen’ (klimmen
in een overhang zonder voeten, red) en een 7a
boulderen.” Maar de gedachten gaan ook al een
hele andere kant op. Door haar lidmaatschap
van de NKBV is haar horizon groter geworden.
“Een huttentocht door de Alpen lijkt met vet.”
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DE NIEUWE COMMISSIE

Geen opgeheven vinger bij de Commissie Duurzaamheid
Gert van Beek las in de Hoogtelijn een
oproep voor leden voor de nieuwe Commissie
Duurzaamheid van de NKBV. Bingo, dacht
hij. Hier kwamen zijn passie voor de bergen,
duurzaamheid en het besturen samen.

de NKBV. Het voelt zich verantwoordelijk voor
een bergsportbeoefening waarbij de natuur
behouden blijft en waar nodig hersteld wordt
als bron van plezier voor huidige én toekomstige
generaties bergsportliefhebbers.”

Hoeveel bergsporters pakken niet automatisch
de auto, als zij naar de Alpen afreizen? Gert
zal nooit iemand dwingen om iets te doen of
te laten. Maar wel vraagt hij zich af of NKBVleden voldoende op de hoogte zijn van de
mogelijkheden van het openbaar vervoer als
milieuvriendelijker alternatief.

Klimaatneutraal in 2020
Samen met het verenigingsbureau moet het
bepalen en uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid - afgeleid van het visiedocument dat eerder is
opgesteld door de Werkgroep Groen - in de
komende tijd vorm krijgen.

Bewustzijn creëren
Dit is precies hoe de Commissie Duurzaamheid
haar opdracht heeft opgevat. Geen opgeheven
vingertje, maar bewustzijn creëren onder
de leden. “Dat begint met een adequate
voorlichting”, aldus het commissielid.
Dat is ook het onderwerp dat de huidige agenda
domineert van de commissie. Het streeft ernaar
om duurzaamheid een integraal onderdeel
te laten zijn van de verenigingsactiviteiten en
informatie erover terug te laten komen in alle
communicatie van de NKBV.
Gert: “Duurzaamheid is een kernwaarde van
Jaarverslag NKBV 2015

Als stip op de horizon is bepaald dat in 2020 90%
van de leden duurzame afwegingen maakt bij
het beoefenen van de bergsport alsmede dat het
verenigingsbureau een klimaatneutrale bedrijfsvoering heeft. Een grote ambitie die gerealiseerd
kan worden als hij over een veelvoud van kleine
stapjes wordt uitgesmeerd. We gaan nog horen
van de Commissie Duurzaamheid!
Zelf is Gert een fervent marathonloper. Laatst
liep hij achter iemand die bij tijd en wijle stopte,
zich voorover bukte en weer versnelde. Wat
bleek: de man had een kleine zak in zijn hand
en raapte al hardlopend rommel op van straat.
“Prachtig. Dat zette mij dan weer aan het
denken.”
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Een vernieuwende vereniging

DE NIEUWE REGIOVOORZITTER

Lekker buiten spelen met Regio Oost
In 2015 werd Gijs Stegink de nieuwe voorzitter
van Regio Oost. De hoofdopgave waarvoor hij
en zijn bestuur staan? Het verenigingsgevoel
vasthouden en verder uitbouwen in een
geografisch relatief groot gebied. Activiteit
voor activiteit en met hulp van zoveel mogelijk
betrokken leden.
In het voorjaar van 2016 heeft Regio Oost een
afwisselend bergsportweekend in de Franse
Ardennen gepland staan. De klimmogelijkheden
zijn hier prettig onbekend, en de streek leent
zich ook uitstekend voor wandelen, fietsen en
kanoën. Ideaal voor de outdoor liefhebber in de
breedste zin van het woord, niet alleen voor de
fanatieke klimmer.
Het hoofd leegmaken
Dat is volgens Gijs de manier om de slapende
leden wakker te schudden. Door meer een
weekendje ‘buiten spelen’ te organiseren
in plaats van hardcore met touw en
wrijvingsschoentjes in de weer te gaan. Voor
hem persoonlijk is dat sowieso de drijfveer in
zijn (berg)sportbeoefening: lekker bezig zijn in de
natuur.

en –coaching. “Terug naar de basis, bezig zijn
met het aardse en het hoofd leegmaken. Daar
krijg je nieuwe energie van.”
Succesnummers
Het bergsportweekend is een afgeleide van
de bergsportweek in de zomer, al jaren een
van de succesnummers van de regio. Ook de
basiscursus rotsklimmen, waarbij uitgeweken
wordt naar Duitsland, is steevast volgeboekt.
“Je ziet dat mensen daarna ook met elkaar
blijven klimmen. Over het versterken van het
verenigingsgevoel gesproken!”
Nieuw is de regioklimcompetitie waaraan
Regio’s Oost en Noord samen meedoen. Een
te prijzen initiatief van de landelijke NKBV met
een groot aantal deelnemers, wat hopelijk ook
leidt tot nieuwe leden en een doorstroom naar
de regio. Voor zichzelf heeft Gijs na een eerdere
C1-cursus nog een C2- en C3-cursus op het oog.
Zijn grote droom? “Mijn dochter is tien jaar. Als
zij ouder is, zou ik dolgraag met haar zelfstandig
gletsjertochten willen maken. Dat zij met een
ander landschap geconfronteerd wordt dan
waaraan ze gewend is.”

Hij bepleit het bijna ook vanuit professioneel
oogpunt, als specialist in vitaliteitsmanagement
Jaarverslag NKBV 2015
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Een vernieuwende vereniging

HET NIEUWE KADERLID

Lol maken met een clubje in de bergen
“Goed op stijgijzers te lopen is zo makkelijk
nog niet.” Kersvers alpiene instructeur Ruben
Verschoof (25) staat te popelen om het de
deelnemers aan een van de alpiene cursussen
van de NKBV te leren. Maar eerst deze zomer
voor de eerste keer vader worden.
Bij Ruben is het klassieke bergsportgen geplant.
Het speelde al op in zijn jeugd tijdens de
wandelingen met zijn ouders door de bergen,
maar het werd echt geactiveerd toen hij een
origineel cadeau kreeg voor zijn dertiende
verjaardag: een tocht over de gletsjer met een
gids. “Ik was verkocht.”
Een spleetredding in vijf minuten
Ruben doorliep alle J-cursussen en waagde zich
vanaf zijn zeventiende met vrienden aan ‘mooie
lange alpiene toeren, met als voorlopige kers
op de taart de Nollenroute op de Noordwand
van de Mönch, Zwitserland in 2015. De stap
naar alpiene instructeur was een logische voor
iemand die zo graag in de Alpen is als hij, maar
de bergsport ook een plaats geeft naast een
carrière en een - aanstaand - gezinsleven.

een afsluitende twee praktijkweken in de Alpen.
De deelnemers werden onder handen genomen
door de Nederlandse opleidingsgids Martijn
Schell en hoofdinstructeur Court Haegens.
“Je moest dingen doen als iemand uit een
gletsjerspleet redden in maximaal 15 minuten.
De snelste klokte vijf minuten.”
Een goed zelfbeeld
Iedereen slaagde. Uit de evaluatie bleek dat
Ruben’s sterke punt vooral zijn vermogen was
om risico’s goed in te schatten. “Kennelijk heb ik
een goed zelfbeeld.” Hij is ook lid geworden van
de Alpiene Opleidingscommissie. Daarin zoeken
hij en zijn mede-commissieleden samen met
het verenigingsbureau naar de balans tussen
het belang van goed geschoold en bekwaam
kader enerzijds en het risico op ‘overbelasting’
anderzijds. Intussen kijkt hij uit naar de eerste
cursusweek die hij mede mag begeleiden.
Ondanks de geboorte van zijn kind heeft hij het
voor dit jaar nog niet uit het hoofd gezet. “Ik heb
er zin in om een week lang lol te hebben met een
clubje in de bergen.”

De opleiding bracht een groep talentvolle en
relatief jonge bergsporters bij elkaar. Een serie
theorieweekenden in Nederland culmineerde in
Jaarverslag NKBV 2015
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