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NIET BIJ DE PAKKEN 
NEERZITTEN 

Voorwoord

Die mengeling van verbazing en ontzetting 
overviel ons ook, toen de eerste gevolgen van 
corona zichtbaar werden. Waren we lekker 
op weg met de vereniging, valt er van alles 
in het water. Lockdown, anderhalve meter 
samenleving, reisbeperkingen, het sloeg 
grotendeels de bodem weg onder alles wat we 
leuk vinden: sportklimmen, in de bergen zijn, 
van hut naar hut trekken of een hoogalpiene 
beklimming doen. De Alpen waren verder weg 
dan ooit voor onze leden en voor de vereniging 
viel er opeens een stuk minder te organiseren, 
(live) te inspireren, voor te bereiden en op weg te 
helpen.

Wat doe je als bergsporter, als de tocht die je 
aan het maken bent ruw wordt afgebroken. 
Je baalt, natuurlijk. Maar daarna ga je naar 
alternatieven zoeken. Eén ding doe je niet: bij de 
pakken neerzitten. Ook de vereniging heeft zich 
herpakt. Wat kunnen we wel doen? Hoe kunnen 
we in deze tijd dicht bij onze leden blijven? En als 
er weer iets mogelijk lijkt te zijn, hoe kunnen we 
dan zo snel mogelijk schakelen? Dit jaarverslag 
is aan de ene kant een weerslag van de 
frustratie dat we veel evenementen, wedstrijden, 
reizen en cursussen moesten schrappen. Soms 
zelfs twee keer, als bleek dat we ook bij uitstel 
tegen dezelfde beperkingen aanliepen.

Aan de andere kant is het ook een lofzang op 
de veerkracht en de flexibiliteit die we hebben 
getoond. We hebben een online Kaderdag 
georganiseerd en allerlei andere cursussen 

digitaal aangeboden. We hebben de Nederland-
uitgave van Hoogtelijn die later uitgebracht zou 
worden naar voren gehaald, omdat onze wereld 
op dat moment nu eenmaal niet groter was. 
We hebben geïnvesteerd in trainingsvideo’s 
en -programma’s ‘voor thuis’ om leden 
optimaal voor te bereiden voor het moment 
dat we er weer op uit konden. En we zijn nauw 
opgetrokken met de klim- en boulderhallen om 
protocollen te ontwikkelen om verantwoord 
open te zijn.

Ja, de ledengroei waar we zo aan gewend 
waren geraakt, stokte. Logisch als je mensen 
minder te bieden hebt dan normaal. We blijven 
een gezonde vereniging die tegen een stootje 
kan. Bovendien zien we ook dat relatief weinig 
leden afhaken. Daar ben ik ontzettend blij mee. 
Kennelijk hebben we een trouwe achterban, die 
erop vertrouwt dat na corona we weer met z’n 
allen op pad kunnen. 

Het is de verdienste van al die vrijwilligers en 
medewerkers die zich hebben aangepast aan 
nieuwe omstandigheden; die aan het werk zijn 
gegaan met andere vormen van dienstverlening 
en contact houden; die niet bij de pakken neer 
zijn gaan zitten. Hen wil ik enorm bedanken 
voor hun energie en inzet. Zij geven mij de 
overtuiging dat we uiteindelijk met elkaar goed 
de coronacrisis door zullen komen.

Joachim Driessen, voorzitter Koninklijke 
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging

Als bergsporters hebben we het allemaal meegemaakt: we gaan op pad met een stralende 
weersvoorspelling op zak. We zijn vol vertrouwen dat we ons doel de volgende dag zullen 
halen en vallen ook met die gedachte in slaap in de hut. Maar de volgende dag staan we op, 
kijken wat slaperig uit het raam en buiten regent het pijpenstelen. Daar gaan je plannen…!
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Samenvatting

SAMENVATTING
Ledengroei
De ledengroei stagneert voor het eerst in jaren. In 2019 eindigden 
we op 65.596 leden. Ultimo 2020 staat de teller op 64.559. De 
ledenaanwas valt in maart tot juni, wanneer we vol in de lockdown 
zitten, stil. Normaliter zijn dit de maanden waarin we veel nieuwe 
leden verwelkomen. Het had erger kunnen zijn. Het goede nieuws 
is dat het aantal opzeggers ook daalt. In 2020 registreren we er 
1.000 minder (de opzegratio gaat daarmee van 7,4% naar 5,6%). 
Kortom, we hebben een loyaal ledenbestand en weten steeds 
beter leden te behouden, ook in deze coronatijd. 

Organisatieontwikkeling
De NKBV is in 2020 meer dan ooit een ‘online community’. 
Noodgedwongen organiseren we Kaderdag, trainersweekend, 
alpiene bijscholingsweekend en tal van andere bijscholingen en 
trainingen digitaal. Hoewel het gemis aan persoonlijk contact zich 
doet voelen, passen leden en vrijwilligers zich relatief makkelijk 
aan. Soms maakt online opleiden de drempel voor deelname zelfs 
lager. Wat dat betreft verdient het ook in de toekomst een plek in 
ons totale cursus & opleidingsaanbod. 2020 is daarmee ook een 
leerzaam jaar.

Bergsportreizen
Bergportreizen wordt zwaar geraakt door de coronacrisis. De 
reisbeperkingen maken het onmogelijk om naar de Alpen af te 
reizen en in georganiseerd verband van de bergen te genieten. 
De boekingen dalen tot de helft van het normale aantal, terwijl de 
administratie alleen maar toeneemt. Door de onzekere situatie 
moet het team bij Bergsportreizen veel vragen beantwoorden en 
cursussen en tochten omboeken en/of annuleren.
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Duurzaamheid
We blijven ons inspannen om leden bewust te maken van 
het belang van een duurzame bergsportbeoefening. Nieuwe 
videocontent wijst op de mogelijkheden om op pad te gaan 
met respect voor het milieu. Daarnaast hebben wij ons via het 
Conscious Travel Project georiënteerd op de manier waarop 
Zwitserland een schone vakantiebeleving in de bergen nastreeft. 
Inspiratie die we weer kunnen gebruiken voor onze eigen reizen 
en cursussen.

Sportklimmen
We maken door corona een pas op de plaats met sportklimmen. 
Het jaar begint nog veelbelovend. Onder meer met 238 
deelnemers aan de senioren boulder competitie, het hoogste 
aantal ooit. Maar al snel wordt het een jaar van schuiven met 
wedstrijden (die later ook niet doorgaan.) Feit is dat er vanaf 
1 april niet meer wordt gepoft in competitieverband. Ook de 
grootste wedstrijd komt te vervallen. De Olympische Spelen - 
met sportklimmen voor het eerst op het programma - worden 
uitgesteld naar 2021.

Financieel
Financieel is 2020 een jaar met twee gezichten. We hadden voor 
dit jaar plannen om flink te investeren in onze dienstverlening 
en daarom ook een overeenkomstig negatief resultaat begroot. 
Van die ambities komt door corona weinig terecht. Hoewel 
we het graag anders hadden gezien, heeft het als financieel 
voordeel dat we veel geld in kas kunnen houden en toch nog een 
positief resultaat weten te realiseren bij de vereniging NKBV. 
Bergsportreizen laat een compleet ander beeld zien. Hier duiken 
we de rode cijfers in. Het negatieve resultaat komt ten laste van 
het eigen vermogen van Bergsportreizen.
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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

Wie wij zijn



LEDEN
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De NKBV heeft een aanbod (standpunten, informatie, advies, diensten en 
(sportevenementen) 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).

Leden

Meer online dienstverlening
Hoe blijf je relevant voor leden als je geen 
activiteiten kunt organiseren en ook niet weet 
of de leden die zomer wel kunnen genieten 
van een vakantie? Die vragen staan centraal 
in onze dienstverlening, zeker in het begin 
van 2020. 

We investeren in onze digitale dienstverlening 
en concepten, ook met onze partners. We 
nemen video’s op en publiceren artikelen over 
hoe je in coronatijd kan werken aan je fitheid 
en hoe je goed voorbereid en coronaproof op 
bergsportvakantie kan gaan. 

Leden en niet-leden weten nkbv.nl goed te 
vinden en raadplegen de website ook langer. 
Door het verhogen van de zichtbaarheid en 
de samenwerkingen met partners worden 
onze pagina’s 200.000 keer meer bekeken. De 
coronapagina’s worden 78.000 keer bezocht.

LEDENPERSPECTIEF

BERGWANDELEN

In de bergwandelcampagne, gestart in 2019, 
verleggen we het accent meer naar corona, 
fitheid en huttentochten. We plaatsen veel 
informatie bij partners om de bekendheid van 
onze naam en bergwandelaanbod te vergroten. 
Dat heeft effect. Alleen al via een betaalde social 
media campagne weten we in drie maanden tijd 
een half miljoen unieke personen te bereiken. 

Mede voor bergwandelaars ontwikkelen we 
ter oriëntatie en inspiratie op nkbv.nl pagina’s 
met gebiedsinformatie. Op deze pagina’s is alle 
relevante informatie te vinden over een gebied: 
een algemene introductie, een blog, een link 
naar de lokale website, hutten en wandelingen 
in het gebied en een link naar het forum, 
waar je anderen naar hun ervaring met het 
gebied kan vragen. Ook de NKBV Tochtenwiki 
maakt deel uit van deze omgeving. Kortom 
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alle informatie bij elkaar voor je volgende 
bergwandelvakantie. 

EXPEDITIES EN BEKLIMMINGEN

In 2020 gaat er door de reisbeperkingen geen 
enkele expeditie door. 

Expeditie Academie 
2020 zou een bomvol trainingsjaar worden voor 
de derde lichting van de Expeditie Academie. Het 
team van negen enthousiaste klimmers begint het 
jaar goed tijdens de ijsklimstage in de Ecrins in 
Frankrijk. Vlak daarna gaan door corona de grenzen 
dicht. De trainingsstage voor het voorjaarsklimmen 
vervalt. Gelukkig gelden er in de zomer weer wat 
versoepelingen en beleeft het team twee leerzame 
weken in de Alpen. Dat zijn meteen ook de laatste 
klimmeters van het jaar.

Het team en de coaches hebben besloten om 
het hele programma een jaar op te schuiven 
en de eindexpeditie, die eigenlijk in het najaar 
van 2021 zou plaatsvinden, te verplaatsen 
naar 2022. Voorop staat het voltooien van de 
trainingsstages, waar de klimmers worden 
klaargestoomd voor hun eerste expeditie naar 
een van de Greater Ranges.

Drie ervaren instructeurs (Court Haegens, 
Niek de Jonge en Bas Visscher) verzorgen de 
begeleiding, aangevuld met leercoach Eveline 
van Tuinen en UIAGM berggids Boris Textor.

SPORTKLIMMEN, WEDSTRIJD-  
EN TOPSPORT

Internationale prestaties
Topsporters ontwikkelen tijdens hun carrière 
een groot aantal prestatievaardigheden. Ze 
leren om te gaan met (prestatie)druk, heldere 
doelen te stellen en procesgericht te werken. 
Eén van de belangrijkste vaardigheden 
is aanpassingsvermogen: omgaan met 
onverwachte en veranderende situaties. 
Denk aan een blessure of een omgegooid 
wedstrijdschema. Hoe hou je dan je focus?

In 2020 wordt het aanpassingsvermogen maximaal 
op de proef gesteld. Een groot deel van het jaar zijn 
de klim- en boulderhallen gesloten, (internationale) 
wedstrijden worden geschrapt, het Nederlands 
team valt buiten de topsportuitzondering van 
NOC*NSF en met grote regelmaat verandert de 
situatie. Sporters en begeleidingsteam gaan daar 
in iedere fase creatief mee om. Het wedstrijdritme 
hapert, maar de selectie weet in de zomermaanden 
zonder lockdown toch een aantal klinkende 
prestaties neer te zetten:

• Don van Laere neemt deel aan de senioren 
boulderstage van het Belgisch team en 
aan Tout à Bloc in L'Argentière-la-Bessée 
(Frankrijk). Hij behaalt daar in een sterk 
internationaal deelnemersveld een 8e plek.

• De senioren, jeugd A en junioren doen mee 
aan de Belgian Senior Boulder Cup in Braine-
l'Alleud (België). Don van Laere wordt 3e bij de 

Bas Visscher 

Bas Visscher 
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mannen en Pleun Frank 5e bij de vrouwen.
• Het Open Internationale Duits Kampioenschap 

Lead nodigt uit de buurlanden, waaronder 
Oostenrijk, Zwitserland en België, de top van de 
senioren teams uit. Namens Nederland houden 
Mark Brand en Lynn van der Meer de eer hoog. 
Zij plaatsen zich alle twee met een 3e plek in de 
finale, waar ze uiteindelijk 5e (Lynn) en 7e (Mark) 
worden.

Daarnaast zetten de senioren hun energie om in 
uitzonderlijke buitenprestaties:

• Tiba Vroom bouldert als eerste Nederlandse 
vrouw een 8B met Riverbed (Magic Wood, 
Zwitserland).

• Tim Reuser klimt als vierde Nederlandse man 
zijn eerste 8C boulder met Foundations Edge 
(Fionnay, Zwitserland).

• Don van Laere klimt na slechts één dag 
uitwerken en uitproberen de boulder Quoi de 
Neuf (acte 2), 8B (Fontainebleau, Frankrijk).

• Lynn van der Meer topt in de Frankenjura 
(Duitsland) haar eerste 8b+ route, Zentrifuge, 
en is daarmee de tweede Nederlandse vrouw 
die dit niveau weet te bereiken. 

Jong Oranje
Jong Oranje is de kweekvijver van talent. Als 
jonge klimmers laten zien dat zij op termijn 
bij de senioren prestaties kunnen neerzetten 
die aansluiten bij de doelstelling van het 
topsportprogramma van de NKBV, kunnen zij hier 
op niveau verder rijpen. Binnen Jong Oranje staat 

de ontwikkeling centraal. Resultaten worden ook 
in dat perspectief bekeken. Jong Oranje heeft het 
geluk één IFSC wedstrijd te kunnen klimmen in 
2020. Ook daarnaast zit het team niet stil.

• Mischa Radt en Sabina van Essen staan 
op het podium bij de IFSC European Youth 
Cup Lead in Augsburg (Duitsland). Sabina 
verovert het zilver bij de meisjes B in een 
sterk deelnemersveld, Mischa het brons bij 
de jongens junioren.

• Amber Schiffeleers trekt in de zomer naar 
Tout à Bloc in L'Argentière-la-Bessée 
(Frankrijk) en wordt 2e bij de meisjes A in 
een internationaal boulder deelnemersveld.

• Jens de Louw en Pleun Frank nemen deel 
aan de Belgian Boulder Cup in Braine-
l'Alleud (België). Beiden gaan huiswaarts 
met de gouden plak bij de junioren.

Ook buiten is de jeugd actief:

• Leto Cavé klimt zijn eerste 9a met de route 
Underground in Arco (Italië).

• Sabina van Essen verlegt haar grenzen met 
een 8b in de Frankenjura (Duitsland).

• Ook een primeur voor Mischa Radt: met 
Father and Son klimt hij 8c in de Frankenjura 
(Duitsland).

Nationale competities
2020 begint als een goed competitiejaar. De 
jeugd boulder competitie brengt in totaal 876 
deelnemers op de been. Dit is een daling van 

Hannes Kutza
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5,29% ten opzichte van 2019. Deze afname 
is voorspeld en gewenst. De Series worden 
steeds bekender en jeugdklimmers die tekort 
komen voor de nationale competitie, weten hun 
weg beter te vinden naar deze toegankelijkere 
wedstrijdarena. Hierdoor gaat het niveau van de 
nationale competitie omhoog en wordt het aantal 
deelnemers per wedstrijd beheersbaarder. 

De senioren boulder competitie telt 238 

deelnemers. Dit is een stijging van 1,27% ten 
opzichte van 2019 en een record tot dusverre. 
Tijdens Boulder 4 in Monk Eindhoven vindt er 
een pilot plaats met een formatwijziging. Het 
is de bedoeling dat de boulder competitie een 
serieuzer karakter krijgt en zodoende beter 
aansluit op de internationale wedstrijden. Na 
het slagen van deze pilot geeft de commissie 
wedstrijdsport een positief advies af aan de 
wedstrijdcoördinator. Dit format zal in de 

toekomst toegepast worden binnen de senioren 
boulder competitie. 

De jeugd en senioren lead competities gaan door 
corona niet door.

Nationale kampioenschappen
Het NJK Boulder 2020 vindt op 29 februari plaats 
in Boulderhal de Campus in Den Haag. Er doen 
65 deelnemers mee. Acht deelnemers mogen 
zich Nederlands Jeugd Kampioen Boulder 
noemen. 

Categorie Winnaar

Jeugd Junioren Jongens Mischa Radt

Jeugd Junioren Meisjes Mette van Liempd

Jeugd A Jongens Paul Brand

Jeugd A Meisjes Lisa Klem

Jeugd B Jongens Ferbe Verburg

Jeugd B Meisjes Sabina van Essen

Jeugd C Jongens Briq Middelburg

Jeugd C Meisjes Bibi Hamers

Door corona gaat het NK Boulder 2020 niet 
door. Dat was gepland op 21 maart in REVOLT 
Bouldering Gym in Delft. Zelfs een nieuwe 
datum (14 november 2020) en een coronaproof 
organisatie (zonder publiek en met extra 
livestream voor de halve finales) mogen niet baten.

Begin juli wordt de lead kalender herzien. Maar 
ook voor deze tak van sport blijven de deuren 

van de klim- en boulderhallen dicht ondanks 
aangepaste data en organisatievormen. Vanaf 
oktober valt definitief het doek voor het Petzl NK 
Lead in IVY climbing in Sittard, het NJK Lead in 
Mountain Network Amsterdam en het NK Speed, 
ook in IVY climbing in Sittard. 

PARAKLIMMEN, WEDSTRIJD-  
EN TOPSPORT

In 2020 worden er geen (inter)nationale 
parawedstrijden georganiseerd. Er zijn dus 
ook geen prestaties te melden. Wel stelt het 
Nederlands Team Paraklimmen zich flexibel 
op en zoekt het telkens naar mogelijkheden 
om te blijven trainen en te leren. In de zomer 
lukt het om met het team op trainingsstage in 
Keulen te gaan.

IJSKLIMMEN, WEDSTRIJD- EN 
TOPSPORT

Internationale prestaties
Eind januari vindt in Saas Fee (Zwitserland) het 
EK IJsklimmen plaats. Marianne van der Steen 
van het Nederlands team levert een sterke 
prestatie door tot de finale door te dringen, 
waarin zij naar een 6e plek klimt. Dennis van 
Hoek wordt 20e op het onderdeel Speed. 
Dit is ook het enige wapenfeit in competitief 
ijsklimmen. De Europa Cup wedstrijden aan het 
einde van het jaar worden allemaal geannuleerd. 

Sytse van Slooten



   13  Jaarverslag NKBV 2020

Leden

Nationaal kampioenschap
De zesde editie van het NK IJsklimmen, op 12 
december in Utrecht, zou een bijzonder karakter 
krijgen, want het was gecombineerd met een 
Europa Cup. Vanuit de UIAA is er veel draagvlak 
voor dit initiatief, omdat het de enige West-
Europese wedstrijd in het circuit zou zijn. De 
gemeente Utrecht is partner in het evenement. 
Maar corona gooit roet in het eten. 

TOERSKIËN, WEDSTRIJD- EN 
TOPSPORT

Nationaal kampioenschap
De negende editie van het NK Toerskiën op 21 
maart 2020 in Zwitserland gaat niet door. Deze 
wedstrijd was onderdeel van de Swiss Cup 
Rothwald Race. 

SKYRUNNING, WEDSTRIJD- EN 
TOPSPORT

Internationale prestaties 
Ragna Debats - de beste Nederlandse 
skyrunster - startte in december 2019 met 
het project ‘Rolling Mountains’. Zij reist met 
haar gezin naar de zeven werelddelen om 
op elk continent een bergmarathon te lopen. 
Door corona is het wedstrijdaanbod in 2020 
echter beperkt. Dat speelt ook onze andere 
topskyrunners parten.

Nationaal kampioenschap
Crans Montana is het decor voor het NK 
Skyrunning. Er ontvouwt zich een bizarre race. 
Een week van tevoren wordt al aangekondigd 
dat het koud gaat worden en dat er wel eens 
sneeuw kan vallen. Uiteindelijk ligt er op 3.000 
meter een pak van 1,5 meter! De ultra wordt 
ingekort en is een prooi voor Peter van der Zon 
en Yvonne Vissers. Tom van de Plassche en 
Renee Cardinaals en Renske Dickhout (gedeeld 
1e) worden Nederlands kampioen op de skyrace. 

VEILIGHEID

De NKBV versterkt haar autoriteitspositie in de 
klim- en bergsport in woord en beeld. Wanneer 
de reisbeperkingen richting de zomer langzaam 
afgebouwd worden, wordt op nkbv.nl prominent 
aandacht besteed aan de mogelijkheden om 
veilig en verantwoord de klim- en bergsport te 
beoefenen. 

Zo informeren voorlichtingsvideo’s over het 
huttenleven tijdens corona. In juni organiseren 
we een webinar om bergsporters te wijzen op de 
gevolgen van het opwarmende klimaat voor hun 
tocht- en routekeuze. 

Andere aandachtspunten voor een veilige klim- 
en bergsportbeoefening zijn:

• De Stichting Veiligheid Klimsport (SVK), 
het samenwerkingsverband van de NKBV 

 EK IJsklimmen

Damien Schumann

https://www.flickr.com/photos/nkbv/albums/72157681973143851
https://www.flickr.com/photos/nkbv/albums
https://flic.kr/s/aHskbQesET
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met de klim- en boulderhallen, organiseert 
in september voor de tweede maal de 
Week van de Partnercheck. Alle klim- en 
boulderhallen doen hieraan mee. 

• De SVK rolt een nieuw 
ongevallenregistratiesysteem uit, waar het 
merendeel van de klim- en boulderhallen 
mee gaat werken. De uitkomsten hiervan 
zullen naar verwachting in 2021 in 
samenwerking met het VUMC worden 
uitgewerkt en geanalyseerd. 

• De NKBV houdt de vinger aan de pols bij 
collega-verenigingen in het buitenland 
en onderhoudt een netwerk van experts 
(berggidsen, IML’ers, veiligheidskundigen) 
op het gebied van veiligheid in de klim- 
en bergsport. Wij hebben de expertise in 
huis om klim- en bergsportongevallen 
te onderzoeken, ook in klim- en 
boulderhallen, en de pers daarover te 
woord te staan.

VEILIGE SPORTOMGEVING

De NKBV vindt het belangrijk dat elke klim- en 
bergsporter zich veilig en goed voelt in de sport 
en zichzelf kan zijn. In 2020 krijgt de informatie 
over een veilige sportomgeving een nieuwe vorm 
op de site. Op nkbv.nl/vso wordt nu alle informatie 
over grensoverschrijdend gedrag, de spelregels, 
een verklaring omtrent gedrag (VOG) of het 
maken van een melding op een heldere manier 
uiteengezet. 

De twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) 
van de NKBV worden steeds beter gevonden 
via het mailadres vcp@nkbv.nl. Soms willen 
klimhallen of -verenigingen zelf een VCP 
opleiden en soms hebben sporters vragen, 
zoeken ze advies of willen ze een melding 
doen van grensoverschrijdend gedrag. In dat 
laatste geval nemen de VCP’s contact op met de 
melders, horen zij hun verhaal aan en koppelen 

zij hen aan het Centrum Veilige Sport Nederland 
(CVSN), dat de cases verder oppakt.

In 2020 zijn er drie meldingen van 
grensoverschrijdend gedrag. In 2019 waren dat er 
nog vier. Alle drie de cases worden behandeld door 
het CVSN. Geen van de cases leidt tot een officiële 
melding bij het Instituut voor de Sport Rechtspraak 
(ISR). Alle meldingen van grensoverschrijdend 

gedrag worden (zonder oordeel) opgenomen in een 
centrale database van NOC*NSF.

ONGEVALLEN

De sluiting van klim- en boulderhallen én van 
de grenzen zorgt ervoor dat er relatief weinig 
gesport kan worden. Dat vertaalt zich ook in 

Leden
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een bijzonder laag aantal ernstige incidenten in 
de klim- en bergsport.

In maart komen in het Pitztal tijdens een door 
Mountain Network georganiseerde trainingstocht 
voor een toekomstige expeditie twee klimmers 
(beiden NKBV-lid) in hun koepeltentje op de gletsjer 
om het leven door koolmonoxidevergiftiging. 

MEDISCH

Met het project Fit & Vitaal, gestart in 2019, 
willen we onderzoeken hoe we ouderen kunnen 
ondersteunen om zo lang mogelijk te blijven 
genieten van de bergen, ondanks dat ze door hun 
leeftijd onzeker zijn geworden. Daarvoor zouden 
we met een groep ouderen op huttentocht gaan. 
Helaas kunnen we door corona de geselecteerde 
ouderen niet goed genoeg voorbereiden en hebben 
we het project, dat begeleid wordt door de Medische 
Commissie, de NKBV Sectie 50 Plus en personal 
trainer Jonas Föllmi, met een jaar uitgesteld.

We hebben een nieuwe aanpak voor de medische 
berichtgeving in Hoogtelijn. Niet meer elk 
nummer één pagina, maar twee of drie keer per 
jaar een langer artikel met meer diepgang.

GEGENRECHT 

Ook in 2020 dragen wij € 400.000 bij aan de 
instandhouding van paden en bewegwijzering 

Leden

en aan milieumaatregelen in de hutten in de 
Alpen. In ruil hiervoor krijgen onze leden tot 
50% korting op de overnachting in de circa 1.200 
hutten in de Alpen.

Jaarlijks doneren wij vanuit de Stichting Hutten 
Ondersteunings Fonds (HOF) € 25.000 aan het 
onderhoud van de berghutten in de Alpen. Door 
corona en de reisbeperkingen valt voor hutten 
een groot deel van hun inkomsten weg. Uit 
solidariteit verstrekken we daarom eenmalig 
€60.000 aan onze zusterverenigingen DAV, OEAV, 
SAC en CAF.

HERBERG

Na een ingrijpende verbouwing wordt de 
HerBerg (voorheen de Tukhut) opgeleverd. Het 
resultaat is prachtig, maar door corona kunnen 
we er nog niet van genieten. Voorlopig is het 
onzeker wanneer de hut officieel in gebruik 
wordt genomen.

BIBLIOTHEKEN

De NKBV heeft nog één regionale bibliotheek 
in Paterswolde. Vooral studenten doen met 
behulp van deze bibliotheek inspiratie op voor 
hun bergsportzomer. De centrale bibliotheek 
in Woerden krijgt amper nog bezoek. Daar is 
corona natuurlijk ook debet aan.

 Herberg verbouwingWASBAKJE MET KOUD EN WARM WATER

“Wie de HerBerg in België nu zou bezoeken, 
zou de oude Tukhut er niet meer in 
herkennen. De Tukhut was als een berghut 
op 3.000 meter hoogte: redelijk spaarzaam 
ingericht. Gasten hadden behoefte aan iets 
meer comfort, zo bleek ook uit onderzoek. 
Ik ben ontzettend blij met het resultaat. 
De HerBerg is modern ingericht, maar 
de ouderwetse sfeer van een berghut is 
bewaard gebleven. We hebben kamers 
met een klein wasbakje met warm en koud 
water. Dat was in de Tukhut onbestaanbaar 
geweest. Nu maar hopen dat alle 
coronabeperkingen er snel vanaf gaan. 
Wij zijn in ieder geval klaar om gasten te 
ontvangen."

Ton Gerards 
Bestuurslid Hutten Exploitatie Fonds en 
Hutten Ondersteunings 
Fonds

https://www.flickr.com/photos/nkbv/albums/72157681973143851
https://www.flickr.com/photos/nkbv/albums/72157713736749428
https://flic.kr/s/aHskbQesET
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KLIMGEBIEDEN & 
KLIMREGELING

• Acht nieuwe sportklimgebieden 
worden in 2020 toegevoegd aan de 
klimjaarkaartregeling, maar door de 

sluiting van de grenzen een groot deel van 
het jaar kunnen we ze maar mondjesmaat 
uitproberen. Ondanks deze uitbreiding houden 
we de prijs van de klimjaarkaart gelijk.

• Er wordt een begin gemaakt met het opzetten 
van een Nederlands onderhoudsteam dat 

onze Belgische collega's van de KBF gaat 
helpen bij het onderhoud en de inrichting 
van bestaande én nieuwe klimgebieden. Het 
onderhoudsteam bestaat uit leden afkomstig 
van de drie zuidelijke regio's’ Midden-
Brabant, Oost-Brabant en Limburg.

• Door corona krijgt de ontwikkeling van 
nieuwe klimgebieden een klap. De verwachte 
gedeeltelijke opening van het nieuwe 
klimgebied Maizeret door de KBF wordt naar 
2021 doorgeschoven. Daarnaast is zeker 
dat Mozet in 2021 als ‘nieuw’ klimgebied 
in de klimjaarkaartregeling zal worden 
opgenomen. 

REISVERZEKERING

De coronacrisis heeft ook effect op de 
verzekeringsportefeuille van de NKBV. Nieuwe 
leden kiezen vaak voor een reisverzekering. 
Dus als het ledenaantal daalt, stagneert 
ook die afname. Daarnaast hebben de 
reisbeperkingen een negatieve invloed op het 
aantal weekendverzekeringen. Regio’s kunnen 
simpelweg niet naar de klimgebieden in 
België. Deze ontwikkelingen zijn terug te zien 
in de cijfers.

Aantal afgesloten verzekeringen 2019 2020

Annuleringsverzekeringen 3.250 3.216

Reisverzekeringen 49.058 48.292

Weekendverzekeringen 397 52

SPONSOREN EN PARTNERS

2020 is een uitdagend jaar voor onze partners, 
sponsors en adverteerders. Waar de één 
flinke tegenslagen moet incasseren door het 
wegblijven van toeristen en/of klanten, vaart de 
ander wel door de groeiende populariteit van het 
wandelen in Nederland. 

Sommige adverteerders en partners geven 
aan minder te willen adverteren in onze 
kanalen dan vooraf afgesproken. Wij hechten 
aan de duurzame relaties die wij met dit 
netwerk hebben opgebouwd en geven hen die 
ruimte, onder de voorwaarde dat zij in 2021 
de draad weer oppakken. Overall komen de 
inkomsten uit op €120.230 waar €213.500 
begroot was.

• We zetten de eerste stap in een content 
samenwerking met SNP, waarin artikelen 
uit het NKBV kenniscentrum, informatie 
over het lidmaatschap en de kwartaalacties 
worden meegenomen in hun communicatie. 
De zichtbaarheid binnen de kanalen van SNP 
draagt sterk bij aan meer naamsbekendheid, 
nieuwe leden en aan de animo voor onze 
cursussen en tochten bij Bergsportreizen.

• Aan het eind van het jaar krijgt het 
Nederlands Team Sportklimmen een nieuwe 
sponsor in de vorm van Crimptonite. Zij 
leveren specifieke trainingsmaterialen, 
waarmee onze toppers ook thuis door 
kunnen trainen.

HOOPVOL

“Op een gegeven moment zaten we met 
de klimgebieden in België in een fase dat 
individuele klimmers en groepen zich via de 
website moesten aanmelden. Er golden per 
gebied deelnemerslimieten en je moest een 
Covid-19 coördinator per groep aanwijzen. 
We hebben daarvoor een geautomatiseerde 
routing gemaakt. Wij moesten wel zelf 

een bevestiging sturen, zowel naar 
de aanvragers als naar de Belgische 
klimverenigingen. Extra werk dus. Maar de 
meeste tijd ging zitten in het beantwoorden 
van vragen. Want mensen wilden weten wat 
wel en niet kon. Hoe beter het weer werd, 
hoe meer hoop iedereen kreeg.”

Francis Raaphorst
Medewerker Ledenservice
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EVENEMENTEN

Bergsportdag
Gelukkig vindt de Bergsportdag altijd aan het begin van het 
jaar plaats! Nog onwetend over de voorjaarslockdown, opent 
het duurzame NBC in Nieuwegein haar deuren voor circa 5.000 
bezoekers. Zij trotseren de wind (code oranje) en trappen het 
nieuwe bergsportjaar af. Onder hen maar liefst 1.500 niet-leden, 
een record. Vooral de lezingen over trails en de workshop ‘Fit de 
bergen in’ worden opvallend goed bezocht. 

We zetten de duurzame lijn die we met dit event hebben ingezet 
door. Promoten van het OV, inzamelen van oude klim- en 
bergsportspullen, meer plantaardige catering, innemen van 
de oude plastic ledenpasjes (zodat er tuinstoelen van gemaakt 
kunnen worden) en meer gratis watertapppunten (voor het 
terugdringen van petflessen). Het is een greep uit de maatregelen 
waarmee we de Bergsportdag weer wat groener maken. De CO2-
voetafdruk die daarna nog overblijft, wordt gecompenseerd. 

Hallendag 
De Hallendag, het samenwerkingsinitiatief van klim- en 
boulderhallen en NKBV om de (onstuimige) ontwikkeling van het 
sportklimmen in goede banen te leiden, gaat niet door in verband 
met corona.

Leden

 Bergsportdag

https://www.flickr.com/photos/nkbv/albums/72157681973143851
https://www.flickr.com/photos/nkbv/albums/72157713064495911
https://flic.kr/s/aHskbQesET
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COMMUNICATIE EN MARKETING

Hoogtelijn
Corona dwingt de redactie van Hoogtelijn continu om snel te 
schakelen, flexibel te zijn en scherp te blijven:

• We halen het thema Nederland, gepland voor later dat jaar, 
naar voren. Door de lockdown beseffen we dat we onze leden 
moeten helpen om in eigen land zoveel mogelijk alternatieven 
voor hun klim- en bergsportpassie te vinden. 

• De advertentiemarkt zakt in. Het is niet zinvol om landen, 
gebieden en regio’s aan te prijzen, als het bergsporttoerisme 
stil ligt. Ook een aantal kledingmerken trekt zich terug. Het 
gevolg is dat we vanaf de derde editie van Hoogtelijn terug 
gaan naar 84 pagina’s (waar we in voorgaande jaren standaard 
92 pagina’s maakten en regelmatig zelfs 100). 

• We blijven switchen met thema’s. ‘Zomer’ wordt ‘Uitzicht’, 
als we weer even de bergen in mogen. En het thema 
‘Bergsportdag’ wordt omgezet naar ‘Volharding - Focus 
houden en doorzetten’, wanneer blijkt dat een live 
Bergsportdag er niet in zit voor 2021.

SOCIAL MEDIA

De NKBV blijft zich manifesteren in de social media. Onze inzet 
en bereik bewegen mee op de golven van de populariteit van de 
kanalen. Waar het aantal volgers voor Instagram begin 2020 op 
6.453 staat, groeit het aandeel naar 9.415 volgers (+46%) aan het 
einde van het jaar, met name dankzij de inzet van video. Bij Facebook 
neemt het aantal fans (pagina likes) toe van 24.951 naar 26.629 
(+6,7%). Het lijkt erop dat met online branding campagnes hier nog 
winst te behalen valt. Op Twitter blijft het aantal volgers gelijk op 
5.144. Bij dit medium geldt een verzadigende trend.

Leden

NEDERLAND, 
BERGSPORTLAND

“Normaal plannen we voor Hoogtelijn de 
thema’s anderhalf tot twee jaar vooruit. 
We hadden al een Nederland-uitgave op 
de rol staan, maar pas later in 2020. Als 
mensen dicht bij huis hun bergsportgeluk 
moeten zoeken, wil je ze inspiratie bieden. 
Dus hebben we meteen bij de eerste 
lockdown het nummer naar voren gehaald. 
We hadden al een aantal artikelen op de 
plank liggen. Maar bijvoorbeeld het artikel 
over hoe je in elke Nederlandse provincie 
je hoogtemeters kunt maken, moest nog 
gemaakt worden. Je gaat bellen en mailen 
met - actieve - leden voor extra informatie 
en een redactielid reed naar Drenthe en 
Groningen om foto’s te maken. Door zo’n 
abnormale omstandigheid komt er veel 
energie en creativiteit vrij. Dat vind ik mooi 
om te ervaren.”

Peter Daalder 
Hoofdredacteur Hoogtelijn
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PERSCOMMUNICATIE

Met een eventarm jaar als 2020 is het niet makkelijk om de pers te 
bereiken met nieuws over de klim- en bergsport. Temeer daar de 
media maar één kernopdracht hebben: berichtgeving over corona. 
Toch weten we nog zo’n 25 publicaties voor elkaar te krijgen.

• In maart moeten alle klim- en boulderhallen sluiten en bij 
versoepelingen staat de indoorsport achteraan in de rij. 
Dat is reden om als NKBV de krachten te bundelen met de 
Branchevereniging Klimsport en gezamenlijk de media te 
zoeken. Het resultaat is meerdere publicaties, waaronder in 
het NOS liveblog en op nu.nl.

• Voordat het coronacircus losbarst, is er nog publiciteit rondom 
de tweede wedstrijd in de nationale bouldercompetitie bij 
Rijnboulder in Arnhem en de presentatie van het Nederlands 
Team daar. Ook in de Volkskrant blijft de groeiende 
populariteit van de bouldersport niet onopgemerkt en levert 
de NKBV een bijdrage aan een mooi artikel. 

• De Bergsportdag zorgt voor enkele publicaties bij 
blogwebsites en een bericht in het AD. 

OVERIGE COMMUNICATIE & 
MARKETINGACTIES

Andere communicatie & marketingacties zijn:
• We verbeteren het format van de online nieuwsbrief.
• We lanceren een welkomstcampagne voor nieuwe leden. Met 

een mailingcyclus informeren we ze over de voordelen van het 
lidmaatschap, de activiteiten van onze regio's/secties en over 
het programma van Bergsportreizen.

• We geven de regio’s de optie om hun maandelijkse 
nieuwsbrief te verzenden vanuit Spotler. Hierdoor nemen we 

regio’s werk uit handen en hoeven ze geen extra kosten meer 
te maken voor een eigen Mailchimp account.

• Videocontent wordt steeds meer gewaardeerd door 
gebruikers, en daarmee ook belangrijker voor de NKBV. Wij 
ontwikkelen steeds meer bewegend beeld in de vorm van 
clipjes en professionele video’s. Uit cijfers van onze social 
media blijkt dat video gemiddeld drie keer zoveel gedeeld 
wordt met anderen als statische (beeld)informatie. 

Leden

• Ondanks dat de bergen verder lijken dan ooit, gaat de campagne 
Fit de bergen in door. We leggen vooral de nadruk op oefeningen 
om conditie, kracht, mobiliteit en stabiliteit te verbeteren. Veel 
bergsporters hebben last van zwakke knieën en enkels. We 
ontwikkelen video’s om daar specifiek aan te kunnen werken. 
De pagina nkbv.nl/fit wordt hiermee flink uitgebreid en bevat nu 
ook trainingsschema's en medische informatie. De pagina wordt 
meer dan 70.000 keer bekeken. Het voldoet dus aan een behoefte.

ZESTIG TRAININGSOEFENINGEN

“We hebben de productie van 
trainingsvideo’s met Jonas Föllmi 
opgevoerd. Als mensen de bergen niet in 
kunnen, is dit een manier om de conditie 
en het moraal op peil te houden voor als 
het wel weer kan. We hebben meer dan 
zestig oefeningen opgenomen en online 
gezet. Die zijn tot nu toe 70.000 keer 
bekeken. Vooral de lage en split squat en 
Jefferson Curl zijn populair; oefeningen om 
stabieler en flexibeler te worden. Daarnaast 
willen deelnemers graag sterkere 
knieën en enkels. We blijven het aanbod 
uitbreiden. Nu is het niveau nog redelijk 
basis. Ik zou leden ook willen helpen met 
trainen voor zwaardere huttentochten en 
beklimmingen.”

Elmar Teegelbeckers 
Projectcoördinator
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Leden

HEROPENING KLIM- EN BOULDERHALLEN

In 2020 wordt de klimsport, net als alle andere sporten in 
Nederland, grotendeels stil gelegd of zwaar beperkt. Een harde 
klap voor alle halondernemers en sporters. We laten het er niet 
bij zitten.

• De NKBV neemt samen met de Branchevereniging KlimSport 
(BKS) plaats in een werkgroep binnen NOC*NSF, die werkt aan 
protocollen voor het openen van de binnensport in coronatijd. 
Het leidt onder meer tot een Protocol Verantwoord Sporten 
Klimmen, een routekaart naar een veilige heropening van de 
klim- en boulderhallen in de anderhalve meter samenleving.

• Naast het gezamenlijk benaderen van de media zetten we 
in op een politieke lobby. Binnen de mogelijkheden die 
wij hebben blijkt die effectief te zijn. We kunnen via Klaas 
Dijkhoff van de VVD kamervragen stellen. Het resultaat 
is dat de hallen op 1 juli weer opengaan in plaats van 1 
september.

• Ook de klim- en boulderhallen passen zich snel aan. Zij 
bouwen buitenwanden en maken trainingsschema’s en video’s 
met oefeningen om hun klimmers fit en getraind te houden. 
Daarnaast worden klimmers via allerlei creatieve acties 
uitgedaagd om hun manieren van fit blijven te delen met 
anderen. 

Vereniging van de toekomst
Uit het project Vereniging van de toekomst komt duidelijk naar 
voren dat leden behoefte hebben om met elkaar in contact te 
komen om kennis en ervaringen te delen. Delen wordt het nieuwe 
verenigen. Het NKBV forum is dé plek om vorm te geven aan dit 
community-gevoel.

We ontwikkelen het forum op verschillende manieren door:

• We integreren het regioforum in het NKBV forum. Zo kan je 
ook regionaal maatjes vinden. 

• We integreren gebieden op het forum. Daarmee ontstaat er 
een verbinding tussen gebied en tips van leden. Ook kan je 
met een sterrenrating je waardering voor het gebied geven. 

• Om meer bekendheid te geven aan het forum, tonen we 
op de homepage van nkbv.nl de laatste tien reacties op 
forumberichten. 

ROLLERCOASTER VAN EMOTIES

“Tijdens de eerste lockdown zijn de klim- 
en boulderhallen zelf voortvarend aan 
de slag gegaan met het ontwikkelen van 
protocollen om weer verantwoord open 
te kunnen gaan in de anderhalve meter 
samenleving. Ik heb ze daarbij gevoed met 
informatie vanuit NOC*NSF. Het was een 
rollercoaster van emoties. Strijden voor 
heropening, balen dat het zo lang duurde 
en je machteloos voelen omdat je alle 
informatie bij het RIVM en de ministeries 
aanleverde, waarna het voor je gevoel toch 
weer in een zwart gat verdween. Maar ook 
de overwinning en opluchting dat 
de hallen per 1 juli weer klimmers 
konden ontvangen.”

Regien Winnubst
Projectcoördinator Breedtesport

http://nkbv.nl 
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Organisatie

COMMISSIES

De ontwikkeling van de NKBV krijgt vorm 
in samenwerking met de commissies. Zij 
werken het verenigingsbeleid praktisch 
uit. Regelmatig bekijken we in gezamenlijk 
overleg of hun rol en bijdrage nog past bij de 
organisatiedoelstellingen.

Atletencommissie
Bij de NKBV wordt topsport beoefend. 
Onze sportklimmers nemen deel aan hoog 
aangeschreven (inter)nationale wedstrijden 
en bereiden zich daar steeds professioneler 
op voor. Bij zo’n sportklimaat hoort een 
atletencommissie. Deze wordt in 2020 
opgericht. De atletencommissie behartigt de 
belangen van wedstrijdsporters en denkt mee 
over de ontwikkeling van de wedstrijdsport 
in Nederland. Zij vormt de schakel tussen 
(top)sportbeleidsmakers binnen de NKBV en 
wedstrijd- en topsporters.

Werkgroep Veranderagenda
De samenleving verandert. De ideeën hoe 
mensen hun sport willen beoefenen en 
beleven zijn niet meer hetzelfde als vroeger. 
Dat heeft ook invloed op de NKBV. Met onze 
dienstverlening spelen we in op nieuwe wensen 
en behoeftes. De vraag hierbij is: past daar ook 
een andere manier van verenigen en organiseren 
bij? Om dat beeld scherper te krijgen, wordt 
de Werkgroep Veranderagenda in het leven 
geroepen. Daarin zit ook een aantal regio- en 
sectievoorzitters. Uiteraard verbinden we de 
gedachtes en voorstellen, die in deze werkgroep 
naar voren komen, aan het Meerjarenbeleidsplan 
2022-2024, dat in 2021 ontwikkeld zal gaan 
worden.

ORGANISATIEPERSPECTIEF

De NKBV is een organisatie waarvoor leden en medewerkers zich graag inzetten. De regio’s, sec-
ties, commissies, 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.

PROFESSIONALISEREN

“Aan de ene kant komen er steeds meer 
bergsporten bij, schiet de ene na de andere 
klim- en boulderhal uit de grond en is 
sportklimmen Olympisch geworden. Aan 
de andere kant is de organisatiestructuur 
van de NKBV in twintig jaar tijd nauwelijks 
veranderd. De vraag is: zijn we nog op de 
juiste manier verenigd? Die vraag staat 
centraal in de Werkgroep Veranderagenda. 
Ik werk in een commerciele omgeving 
en weet hoe belangrijk het is dat een 
organisatie zich aanpast aan nieuwe 
wensen en behoeftes. We zullen verder 
moeten ‘professionaliseren’ in het belang 
van onze leden. Ik vind het leuk om mijn 
kennis in te brengen in dit proces en ben 
zelf ook erg benieuwd waar we met elkaar 
gaan uitkomen.”

Peter Roelofs
Voorzitter Regio Noord
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Statuten Commissie 
Een vereniging die mee wil bewegen met de 
tijdgeest, moet bereid zijn tot verandering in 
haar dienstverlening en organisatiestructuur. 
Aan de andere kant hechten we aan onze 
tradities zoals die zijn vastgelegd in de 
statuten. Statutenwijzigingen nemen wij niet 
lichtvaardig op, maar zijn soms nodig om als 
vereniging verder te komen. Om dit proces 
zorgvuldig te doorlopen, heeft de Vereniging 
van Afgevaardigden (VvA) de NKBV verzocht 
om een Statuten Commissie op te richten. 
Deze commissie adviseert afgevaardigden over 
toekomstige statutenwijzigingen.

KADER

Kaderdag online
De Kaderdag wordt online georganiseerd. We 
ontwikkelen een format dat recht doet aan 
de twee belangrijkste doelstellingen van een 
Kaderdag: kennisopbouw en interactie tussen 
kaderleden. Met succes. 110 kaderleden 
doen mee aan dit bijscholingsexperiment. 
De evaluatie en feedback na afloop zijn erg 
positief.

Kadervorming
De NKBV kaderopleidingen zijn hoofdzakelijk 
praktijkgericht. Het sluiten van scholen en 
klim- en boulderhallen en de beperkingen 
met betrekking tot het organiseren van 
groepsactiviteiten, zeker in de rotsen, leiden 

Organisatie

Tucht-
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Statuten-
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Commissie
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• CEAT
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Bergsportreizen

HEX Bestuur HOF

Sport-
commissies

Algemene
commissies

Opleidings-
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Bergsport-
reizen- 
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ONLINE VAN 
ELKAAR LEREN

“Gemiddeld geven wij in de regio twintig 
bijscholingen per jaar aan instructeurs: 
in de klimhal, buiten, soms aan de 
keukentafel. Als je elkaar dan niet 
persoonlijk kunt ontmoeten, ga je voor 
het beste alternatief. Wij hebben als regio 
twee online bijscholingen ontwikkeld: over 
tochtplanning en touwtechnieken. Niet 
als digitale instructiefilmpjes, maar echt 
een gezamenlijke ZOOM-meeting, met alle 
lesmaterialen bij de hand. Zo was er toch 
nog interactie en konden deelnemers niet 
alleen van mij, maar ook van elkaar leren. 
Het grappige was dat er leden uit Brazilië 
en Roemenië aanhaakten. Live bijscholen 
blijft de voorkeur houden. Dat geeft het 
regiogevoel. Maar ik zie een hybride vorm 
ook steeds meer zitten.”

Rik Boss
Leercoach Regio Midden-Nederland

ertoe dat kaderleden in opleiding nauwelijks 
kunnen oefenen, laat staan dat zij zich klaar 
voelen om een proeve van bekwaamheid af te 
leggen. De geplande proeven in het voorjaar en 
najaar worden afgelast wegens de lockdowns. 
Her en der lukt het nog wel om een eindtest af 
te nemen.

Alle scholing die online aangeboden kan worden, 
wordt ook online verzorgd. Met name de opleiders 
opleidingen (zoals Leercoach en Beoordelaar) 
blijken, ondanks aanvankelijke reserves van 
sommige deelnemers, zich hier uitstekend voor te 
lenen. De opleidingen Sportklimtrainer 2, 3 en 4 
worden ook gedeeltelijk online gegeven.

Dat dit op langere termijn voor grote uitdagingen 
gaat zorgen in de beschikbare pool van 
kaderleden voor activiteiten, is nu al duidelijk. 
We werken samen met onze opleidingscentra 
aan een plan om de schade zoveel mogelijk te 
beperken.
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DIPLOMA’S 

Diploma’s Alpien Totaal Vereniging* Beroepsmatig **

Alpiene Instructeur 3 zomer 0 0 0

Alpiene Instructeur 3 winter 0 0 0

Alpiene Tochtleider 3 0 0 0

Alpiene Hoofdinstructeur 4 zomer 0 0 0

Alpiene Hoofdinstructeur 4 winter 0 0 0

Alpiene Tochtleider 4 3 3 0

Diploma’s Sportklimmen Totaal Vereniging Beroepsmatig

Sportklimbegeleider 2 indoor toprope 16 5 11

Sportklimbegeleider 2 outdoor 0 0 0

Sportkliminstructeur 3 indoor toprope 30 7 23

Sportkliminstructeur 3 indoor voorklimmen 12 7 5

Sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen 11 5 6

Sportklimtrainer 2 12 0 12

Sportklimtrainer 3 2 0 2

Sportklimtrainer 4 0 0 0

DIPLOMA’S 

Diploma’s Opleiders Totaal Vereniging Beroepsmatig

Praktijkbegeleider 4 10 8 2

Beoordelaar 5 3 1 2

Leercoach 5 0 0 0

Docent 5 0 0 0

Diploma’s Jury Totaal Vereniging Beroepsmatig

Jury 1 0 0 0

Jury 2 0 0 0

Jury 3 3 3 0

Jury 4 0 0 0

Jury 5 (IFSC Judge) 0 0 0

Diploma’s Routebouwer Totaal Vereniging Beroepsmatig
Routebouwer 2 0 0 0

Routebouwer 3 0 0 0

Routebouwer 4 0 0 0

*Vereniging = NKBV (regio’s), SAC's en 

klimverenigingen

**Beroepsmatig = NKBV leden die hun kaderfunctie 

beroepsmatig inzetten voor onderwijsinstellingen, 

klim- en boulderhallen, outdoor bedrijven, defensie of 

anders

DIPLOMA'S 2020
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GESTART OPLEIDING 

Opleiding Opleider Totaal Vereniging Beroepsmatig

Praktijkbegeleider 4 14 11 3

Beoordelaar 5 10 8 2

Leercoach 5 13 5 8

Docent 5 1 1 0

Opleiding Jury Totaal Vereniging Beroepsmatig

Jury 1 0 0 0

Jury 2 0 0 0

Jury 3 8 8 0

Jury 4 0 0 0

Jury 5 (IFSC Judge) 0 0 0

Opleiding Routebouwer Totaal Vereniging Beroepsmatig
Routebouwer 2 8 0 8

Routebouwer 3 0 0 0

Routebouwer 4 0 0 0

Organisatie

GESTART OPLEIDING 

Opleiding Alpien Totaal Vereniging Beroepsmatig

Alpiene Instructeur 3 zomer 0 0 0

Alpiene Instructeur 3 winter 0 0 0

Alpiene Tochtleider 3 0 0 0

Alpiene Hoofdinstructeur 4 zomer 0 0 0

Alpiene Hoofdinstructeur 4 winter 0 0 0

Alpiene Tochtleider 4 3 3 0

Opleiding Sportklimmen Totaal Vereniging Beroepsmatig

Sportklimbegeleider 2 indoor toprope 29 1 28

Sportklimbegeleider 2 outdoor 17 16 1

Sportkliminstructeur 3 indoor toprope 61 4 57

Sportkliminstructeur 3 indoor voorklimmen 17 6 11

Sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen 40 29 11

Sportklimtrainer 2 29 1 28

Sportklimtrainer 3 9 0 9

Sportklimtrainer 4 0 0 0

GESTART PER 2020
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Kaderinfrastructuur
De audits bij de opleidingscentra, vanuit 
het NKBV auditbeleid, komen stil te vallen. 
Uiteindelijk wordt slechts één NKBV 
opleidingscentrum getoetst (met goed gevolg). 
In 2021 zal een inhaalslag gemaakt worden.

Bijscholingen sportklimkader
Praktijkbijscholingen zijn schaars. Her en 
der vinden een lokale kaderdag of trainingen 
touwtechnieken in hele kleine groepjes plaats. 
Veel opleidingscentra weten de bijscholingen op 
een creatieve manier digitaal te verpakken. Denk 
aan ‘reddingstechnieken’, ‘touwtechnieken’, 
‘intervisie voor kader', 'motorisch leren’ en 
‘multipitch tochtplanning’, maar ook aan het 
Trainersweekend. Deze online initiatieven 
zorgen ervoor dat er in 2020 toch nog een mooi 
bijscholingenaanbod is.

Alpiene bijscholingen
Heel 2020 staat in het teken van het plannen, 
verplaatsen en annuleren van de alpiene 
bijscholingen. Het hoogwinterseizoen start 
precies in de eerste lockdown en voor ons 
winterkader gaat geen enkele bijscholing 
door. Helaas zet de lockdown in het najaar 
ook een streep door de dan geplande 
winterbijscholingen. Tussendoor kunnen we voor 
het zomerkader nog wel vier bijscholingen in het 
terrein organiseren.

Van het alpiene bijscholingsweekend in 
Nederland is lange tijd de hoop dat deze fysiek 

kan doorgaan. Op het laatst wordt toch 
besloten online te gaan. 58 kaderleden zitten 
voor het beeldscherm. Daarnaast melden zich 
nog 34 kaderleden aan om de opnames terug 
te kijken, omdat ze niet live aanwezig konden 
zijn. De twee bijscholingen, die niet uitgesteld 
te bekijken zijn, worden een tweede keer 
gepresenteerd met 17 en 20 deelnemers.

Opleidersbijscholingen
We bieden het reguliere bijscholingsaanbod 
voor opleiders met ingang van de eerste 
lockdown online aan. 2020 zou oorspronkelijk 
afgesloten worden met de Nationale Opleiders 
Dag. Een sportoverstijgend evenement 
georganiseerd voor opleiders in de sport. 
Deze fysieke dag wordt vervangen door de 
TopOpleiders parade, een online community 
die tussen 21 oktober 2020 en 28 februari 2021 
wekelijks twee verdiepende workshops rond 
diverse thema’s online zet. Ruim 25 NKBV 
opleiders draaien mee in de parade. Ook in 
2021 zullen we gaan samenwerken in en met 
deze community.
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VERENIGINGSBUREAU

Medewerkers
Op het verenigingsbureau is de impact van 
corona groot. Van de ene op de andere dag 
moet het team vanuit huis werken. Gelukkig 
zijn onze systemen hierop ingericht. Ook qua 
werkzaamheden is veel anders dan anders. Dat 
vraagt om flexibiliteit. Het is mooi om te zien 
hoe iedereen elkaar waar mogelijk helpt. Helaas 
moeten we als gevolg van corona afscheid 
nemen van twee collega’s bij Bergsportreizen.

Huisvesting
Omdat iedereen thuis werkt, kunnen enkele 
collega’s het kantoor opknappen. Dat levert onder 
meer een nieuwe keuken op. Daarnaast worden 
de muren in het kantoor geverfd en worden de 
werkplekken ingericht op de anderhalve meter 
samenleving.

WOERDEN AANPAKKEN

Tim: “Het kantoor coronaproof maken was niet 
zo ingewikkeld; vooral een kwestie van ruimte 
maken en bureaus weghalen. We hebben één 
scheidingswand aangebracht, maar dat is vrij 
rechttoe, rechtaan. De keuken was een ander 
verhaal. Ik ben vrij handig en had niet zo lang 
geleden bij mij thuis een keuken gebouwd, 
maar hier moesten we voor het leidingwerk 
toch een loodgieter erbij halen.”

Tim van der Linden 
(Accountmanager)

Lisa: “Ik hou van klussen. Heb ik denk van 
mijn vader die meubels maakte. We hebben 
de keuken echt van top tot teen aangepakt. 
Toegegeven, zo nu en dan kwam het stoom 
uit de oren. Maar door het eindresultaat 
vergeet je dat snel. Vroeger wilde je niet 
dat gasten zagen waar de koffie vandaan 
kwam, nu is het bijna een ontvangstruimte 
geworden.”

Lisa Özmay  
(Coördinator Wedstrijdsport)
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BESTUUR EN DIRECTIE

Joachim Driessen - Voorzitter
Bestuurlijke nevenfuncties
• Voorzitter stichting Hutten Exploitatie Fonds
• Voorzitter stichting Hutten Ondersteunings Fonds
• Lid Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda 

(CRBS) NOC*NSF
• Voorzitter Amsterdamse Coöperatieve Woningvereeniging 

Samenwerking B.A.

Marnix van der Werf - Secretaris
Bestuurlijke nevenfuncties
• Secretaris Stichting Hutten Exploitatie Fonds
• Secretaris Stichting Hutten Ondersteunings Fonds
• Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
• Lid Maatschappelijke Adviesraad Departement Rechten RUU

Yolanda de Both-Knoben - Penningmeester
Bestuurlijke nevenfuncties
• Penningmeester Stichting Hutten Exploitatie Fonds
• Penningmeester Stichting Hutten Ondersteunings Fonds

Paul Kwakkenbos - Bestuurslid
Bestuurlijke nevenfuncties
• Bestuurslid Stichting Legaatfondsen (Jeugd en Natuur, Carel 

Carp, John Bruinier en van der Vies)

Pieter Jan van der Eijk - Bestuurslid
Bestuurlijke nevenfuncties: geen

Frits Cattenstart - Bestuurslid
Bestuurlijke nevenfuncties: geen

Robin Baks - Directeur
Bestuurlijke nevenfuncties: geen

In het kader van de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF komen 
bestuur en directie in Waverveen bij elkaar voor de jaarlijkse 
evaluatie van de samenwerking. Een externe professional 
begeleidt deze bijeenkomst. 



PROCESSEN
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PROCESPERSPECTIEF

De NKBV biedt een snelle, heldere en 
klantgerichte dienstverlening aan de leden.

We maken een intensief ICT-jaar mee. 
Vooral de naweeën van de invoering van ons 
nieuwe ledenadministratiesysteem/CRM - 
begonnen in 2019 - en een datalek eisen de 
aandacht op. Dat de vervanging van ons oude 
ledenadministratiesysteem een bewerkelijk 
project zou worden, wisten we. Daarom zijn we 
in dit traject opgetrokken met de Atletiek Unie 
en een paar andere sportbonden. Snelheid 
was geboden, omdat het oude systeem teveel 
problemen gaf. Daarom werden een paar 
inrichtingsvraagstukken vooruitgeschoven.

Bij de implementatie begin 2020 blijkt vervolgens 
dat de ledenstructuur van de NKBV sterk afwijkt 
van de wijze waarop traditionele sportbonden 
zijn ingericht (lokale clubs aangesloten bij een 
bond). Het vraagt extra tijd en capaciteit om 
dit allemaal goed in kaart te brengen en te 
programmeren. Daarbij zorgt corona ervoor dat 
fysieke meetings uitvallen. Door dit soort zaken 
lopen we helaas fors uit de planning.

Andere aandachtspunten zijn:

• We vervangen de database van de NKBV 
Academie website.

• Het platform waarop de regiosites draaien 
wordt vanaf medio 2020 niet langer 

Processen

ondersteund. We weten de ondersteuning 
te verlengen tot eind 2020 en zijn in staat 
om een basisversie van de regiosites op te 
leveren in de nieuwe omgeving.

• Eind 2020 verschaffen internetcriminelen 
zich toegang tot een tijdelijk ledenbestand. 

Wanneer dit duidelijk wordt, informeren 
wij direct onze leden en doen een melding 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens 
doen wij aangifte bij de politie en nemen we 
maatregelen om herhaling te voorkomen.



FINANCIEEL
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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.

Managen impact coronacrisis
Wanneer de gevolgen van de coronacrisis 
zichtbaar beginnen te worden, maken wij direct 
een impactanalyse. In deze analyse werken we 
diverse scenario’s uit. Daardoor houden we de 
vinger aan de pols en zijn we in staat om snel te 
schakelen als de ontwikkelingen daarom vragen. 
Bij dit proces betrekken we uiteraard ook de 
Financiële Commissie en houden we ze op de 
hoogte van de gang van zaken.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

A C T I V A  31 dec 2020 31 dec 2019

€ €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa € 171.145 € 40.060

Materiële vaste activa € 49.795 € 39.238

Financiële vaste activa € 217.174 € 335.186

VOORRADEN € 30.779 € 27.648

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA € 1.102.668 € 1.947.786

LIQUIDE MIDDELEN € 5.079.379 € 2.426.661

TOTAAL ACTIVA € 6.650.940 € 4.816.579

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN € 2.217.048 € 2.139.187

VOORZIENINGEN € 22.157 € 23.154

KORTLOPENDE SCHULDEN € 4.411.735 € 2.654.238

TOTAAL PASSIVA € 6.650.940 € 4.816.579

WEINIG AANKNOPINGSPUNTEN

“Ik ben als financiële professional gewend 
om met prognoses en verwachtingen 
te werken. Het grote verschil nu was 
dat we door corona in een situatie 
waren terechtgekomen die we nooit 
eerder hadden meegemaakt. Je had 
weinig aanknopingspunten. We hebben 
een impactanalyse gemaakt met drie 
scenario’s om toch grip te krijgen op de 
ontwikkelingen. En dan nog verloopt de 
werkelijkheid weer grilliger dan je dacht.”

Angelique Coosen
Business Controller
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

B A T E N Realisatie 2020 Realisatie 2019

€ €

Contributies € 2.942.248 € 2.965.187

Bijdragen Bestedingsplan Sportagenda € 335.223 € 340.225

Opbrengsten verkoop ledenproducten € 459.342 € 428.475

Advertentie en sponsoring € 120.230 € 208.338

Overige opbrengsten € 61.278 € 113.830

Financiële baten € 361 € 6.621

TOTAAL  BATEN  € 3.918.682  € 4.062.676

LASTEN

Inkoop ledenproducten € 140.738 € 136.406

Sport € 856.324 € 1.038.675

Marketing en Communicatie € 613.696 € 730.615

Organisatie € 2.112.051 € 2.070.680

TOTAAL LASTEN  € 3.722.809  € 3.976.376

RESULTAAT VOOR DEELNEMING  € 195.873  € 86.300

Resultaat deelneming NKBV-Zomerprogramma B.V. - € 118.012 - € 19.679

RESULTAAT NA DEELNEMING € 77.861 € 66.621

  

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR

Mutatie algemene reserve € 77.861 € 66.621

Financieel

Financieel resultaat
Financieel is 2020 een uitzonderlijk jaar. De 
eerste coronagolf valt samen met de periode 
dat normaal gesproken veel nieuwe leden 
zich aanmelden. Dit valt nu helemaal weg. 
Daarnaast worden in eerste instantie bijna alle 
reizen geannuleerd bij Bergsportreizen. Om die 
reden maken we als totale organisatie gebruik 
van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW). We vragen een 
tegemoetkoming aan voor de periode maart, 
april en mei. Deze aanvraag wordt gehonoreerd. 
De definitieve tegemoetkoming is €105.500. 

Aan de financieel positieve kant hebben we ook 
te maken met een forse onderbesteding, omdat 
veel activiteiten wegvallen, en herstelt de vraag 
zich bij Bergsportreizen enigszins. Daardoor 
valt de totale financiële schade uiteindelijk 
erg mee. Het financieel resultaat van de NKBV 
komt uit op €195.873. Bij Bergsportreizen is de 
financiële klap wel aanzienlijk: een verlies van 
€118.012.  Dit verlies wordt ten laste van het 
eigen vermogen gebracht.



INTEGRALE 
KERNTHEMA'S
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BERGSPORTREIZEN 

Corona impact
Bergsportreizen heeft zwaar te lijden onder corona. Het 
winterseizoen komt abrupt ten einde door de eerste lockdown. 
We moeten flink snijden in het programma. Maar 50% van de 
activiteiten gaat door. Leden hebben veel vragen gelet op de 
onzekere situatie. We communiceren intensief over de continu 
veranderende omstandigheden in Nederland en de Alpenlanden. 
Het levert vier keer zoveel werk op bij de helft van het aantal 
boekingen.

BOEKINGEN
2020 2019

 Basiskampen 812 1.247 

 WATT/VVT 163 324 

 C1 256 431 

 C2 70 145 

 C3/Hoog Alpien 18 59 

 Jeugdcursussen 27 68 

 Sportklimcursussen 34 55 

 Workshops 117 426 

 Gegidst/overig 38 53 

 Winterprogramma 117 249 

Totaal 1.652 3.057 GEEN ONVERTOGEN WOORD

“We hebben best wat omgeboekt vorig jaar zomer en bij 
alle reizen hebben we de huttencapaciteit gecheckt. We 
wilden zeker weten dat er genoeg bedden beschikbaar 
waren, nu ook de hutten met social distancing te maken 
hadden. In die administratie ging een hoop tijd zitten voor 
ons. Gelukkig gingen de Alpen in de zomermaanden open 
en konden we veel mensen alsnog blij maken. Wat mij is 
opgevallen is dat iedereen veel begrip had voor de situatie. 
Er is geen onvertogen woord gevallen, zelfs niet als we 
meerdere keren een cursus of reis moesten afzeggen. 
Voor de zomer van 2021 gaat het bijzonder goed met de 
boekingen voor huttentochten en basiscursussen. Hopelijk 
gaat het nu allemaal door.”

Ina Groen 
Medewerker Ledenservice
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Integrale kernthema's

DUURZAAMHEID

Natuurbeleving raakt aan de kern van de NKBV. Dan is het ook 
niet meer dan logisch om zuinig te zijn op diezelfde natuur. 
Duurzaamheid wordt steeds meer een vanzelfsprekend 
onderdeel van onze activiteiten en bedrijfsvoering.

Duurzame videocontent
We maken content in video en tekst om onze leden bewust de 
bergen in te laten gaan. UIAGM berggids Martijn Schell gaat op 
bezoek bij de Lämmerenhütte. Deze hut is recentelijk geheel 
verbouwd en verduurzaamd. Ook geeft hij in de video’s tips over 
het reizen per OV naar de Alpen, het verminderen van je afval en 
hoe je zo duurzaam mogelijk op pad gaat. Alle informatie is terug 
te vinden op nkbv.nl/duurzaamheid.

Conscious Travel Project 
De NKBV neemt deel aan het Conscious Travel Project. Tijdens dit 
project, georganiseerd door onze partner Zwitserland Toerisme 
samen met het Purpose Lab Amsterdam, trekken twaalf experts 
uit de reiswereld in juni per trein naar Zwitserland om meer te 
leren over duurzaam reizen en hoe we onze impact op het milieu 
kunnen minimaliseren. In Zwitserland maken we kennis met de 
vele duurzame initiatieven van kantons Wallis en Ticino. Hierdoor 
geïnspireerd gaan we onderzoeken hoe we meer duurzame 
alternatieven kunnen aanbieden in de reizen en cursussen van 
Bergsportreizen. 

Webshop
We gaan onze printproducten in de webshop zoveel mogelijk 
digitaliseren. Zo zullen de boekjes over onder andere 
bergwandelen, bergwandelen met kinderen en weerkunde niet 
meer gedrukt worden, maar alleen nog in een digitale variant 
worden aangeboden.

  OP BEZOEK BIJ EEN DUURZAME BERGHUT

  AFVAL IN DE BERGEN

  DUURZAAM REIZEN NAAR DE BERGEN

  DUURZAAM DE BERGEN IN

https://www.youtube.com/watch?v=8ihCAQbiyKE&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=KQqeKb3MXfQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=_yJ2SVA9EbM
https://www.youtube.com/watch?v=Ydz6EltMCak&t=7s
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Integrale kernthema's

SPORTKLIMMEN

Topsport 
We starten met het topsportplan 2020-2028. We zetten de eerste 
stappen op het gebied van topsportprogramma, talentontwikkeling, 
wedstrijdsport en organisatiestructuur. Maar er zal de komende 
jaren nog veel meer moeten gebeuren om het sportklimmen in 
Nederland verder te ontwikkelen en aansluiting te vinden bij de 
internationale top.

• We breiden het topsportprogramma uit met krachttraining en 
een prestatiepsycholoog.

• Op 21 november zetten we officieel de handtekening onder het 
tweede Talenten Opleidingscentrum in Limburg: TOC EFSC. Er 
zijn verkennende gesprekken gaande met een mogelijk TOC in 
regio West. 

Breedtesport

Olympische Spelen
2020 zou het jaar worden waarin sportklimmen voor het eerst 
schittert op het Olympische podium. Maar door corona zijn de 
Olympische Spelen verschoven naar 2021. Dat betekent ook uitstel 
van de geplande promotiecampagne rondom de klimsport in 
samenwerking met de klim- en boulderhallen. Alsmede uitstel van 
het Olympic Festival van NOC*NSF op het strand van Scheveningen, 
waarvan onze boulderpaddestoel deel uitmaakt.

Series
13 van de ongeveer 54 wedstrijden uit de regionale competitie 
kunnen doorgang vinden, voordat de coronamaatregelen van kracht 
worden. De hallen moeten dicht. En zodra ze weer opengaan is 
er net genoeg ruimte om abonnementhouders te laten klimmen 
binnen de dan geldende beperkingen. Voor de zomer willen we 

nog een coronaproof pilotwedstrijd laten plaatsvinden, maar door 
de aangescherpte maatregelen moeten we dat plan laten varen. 
Achter de schermen werken de Commissie Wedstrijdsport en een 
stuurgroep hard aan de doorontwikkeling van de Series.

Van Binnen naar Buiten
Het project Van Binnen naar Buiten, waarmee halklimmers 
enthousiast gemaakt worden om de stap naar het rotsklimmen 
te maken, komt door corona stil te liggen. Voordat de grenzen 
sluiten, maken we op de valreep de eerste van een serie 
gebiedsinformatievideo’s (bouldergebied Avalonia). Met deze 
video’s willen we buitenklimmers op de onbekendere klimgebieden 
wijzen. In het najaar pakken we de draad weer op ondanks de 
reisrestricties ‘voor als we weer mogen’. We kunnen video's 
opnemen van Tilff, Sy, Esneux, Porche de Roiseux, Bomal en 
Durnal, die in 2021 gepresenteerd zullen worden. Ook gaan we live 
met een campagne over hoe je een goede, duurzame gast bent in 
de rots.

Wedstrijdsport 
De wedstrijdsport staat in 2020 vooral in het teken van het 
uitstellen of definitief afzeggen van wedstrijden. Vooral na de 
zomer wordt duidelijk dat de coronamaatregelen de sportsector 
en voornamelijk de amateurwedstrijdsport hard treffen. Hierdoor 
is er geen perspectief meer op het organiseren van wedstrijden in 
2020. Het vooruitzicht voor 2021 is nog vrij onzeker. De NKBV wil 
in ieder geval liever vandaag dan morgen weer wedstrijden gaan 
organiseren. In 2020 starten we met het opzetten van een jury 
e-learning voor de jury 3 kaderleden. Deze zal uiterlijk eind 2021 
afgerond worden. 



TOT SLOT
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Tot slot

TOT SLOT
‘Varen in de mist’ is een analogie die veel gebruikt wordt in de 
coronacrisis. Het geeft treffend weer hoe moeilijk het is om 
een koers te bepalen in deze tijd. Want voordat je weet doemen 
er plots weer nieuwe obstakels en klippen op die je dwingen 
snel het roer om te gooien. Die dynamiek ervaren wij ook bij 
de NKBV. Hoe vaak hebben wij niet gegoocheld met data voor 
wedstrijden en evenementen, in de hoop dat deze ‘als niet nu, 
dan wel later’ plaats zouden vinden, om toch vast te stellen dat 
het ‘m later ook niet zou worden.

Varen in de coronamist (of zoals wij bergsporters zouden 
zeggen: oriënteren in een white-out) brengt een hoop 
onzekerheid - en niet zelden frustratie - met zich mee. Ook in 
dit jaarverslag kondigen we meer dan eens aan dat we events 
verplaatsen naar 2021. Maar of en wanneer ze dan zullen 
plaatsvinden? Eerlijk gezegd, we weten het niet. Corona is 
nog steeds een factor. Misschien is de wens de vader van de 
gedachte. Eén ding is zeker: als de samenleving weer opengaat, 
dan gaan we als NKBV ervoor. Met alles wat we in ons hebben. 
En tot die tijd blijven we met evenveel passie en energie zoeken 
naar waardevolle alternatieven.
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T 0348-409521
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I  www.nkbv.nl
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