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1. Voorwoord 

 
Doorgaan op de ingeslagen weg 
 
Tijdens het samenstellen van dit meerjarenbeleidsplan, moest ik geregeld terugdenken aan 
het vorige plan dat de periode 2013 - 2016 bestreek. We stonden voor mijn gevoel aan de 
rand van onontgonnen gebied, wilden het graag verkennen, maar moesten eerst nog de 
oriëntatiemiddelen ontwikkelen. Spannend? Absoluut. Wat zouden we onderweg 
tegenkomen en waren onze voorbereidingen en inschattingen goed genoeg?  
 
Achteraf kun je dat laatste met een volmondig ja beantwoorden. We hebben met elkaar, op 
centraal en lokaal niveau, veel doelen bereikt. De NKBV nu is een krachtigere, vitalere 
vereniging dan vier jaar geleden. Met een grotere zichtbaarheid en autoriteit, meer leden, 
een diverser ledenpakket, verspreid over het jaar en toegesneden op alle leeftijden (het hele 
jaar door, een leven lang) en met bedrijven en organisaties die zich graag als (kennis)partner 
of sponsor aan de vereniging willen verbinden. Daar mogen we trots op zijn. 
 
Nu kijken we weer uit op ‘Terra Incognito’. Maar deze keer hebben we onze ervaringen. We 
denken niet dat het nodig is om dit meerjarenbeleidsplan inhoudelijk sterk te laten verschillen 
van zijn voorganger. We weten dat onze kaart en kompas deugen. Natuurlijk, sommige 
vergezichten zijn nieuw, want we willen ons doorontwikkelen en tijden en ledenwensen 
veranderen. 
 
Zo zien we aan de horizon Tokyo 2020 opdoemen, waar een competitie van lead, speed en 
boulder toegevoegd wordt aan de Olympische Spelen. Een uitgelezen kans om het hele 
indoor sportklimmen naar een hoger niveau te brengen, van breedte- tot topsport. Daar gaan 
we met het programma Sportklimmen flink in investeren. Daarnaast realiseren we ons 
terdege dat anno 2017 een indoor en outdoor bergsporter waar(de) eist voor zijn geld en op 
het juiste moment, op de juiste plek, de juiste informatie en dienstverlening tot zich wil 
kunnen nemen. Aan ons om dat waar te maken. Door onze (potentiële) leden nog beter te 
leren kennen en hen te verleiden met een nog gevarieerdere aanbod. Niet alleen centraal 
georganiseerd, maar ook in regio’s, secties, klimverenigingen en -hallen en studentenclubs. 
 
Dat kan alleen maar als we daarvoor ook de juiste organisatiestructuur hebben. Als we 
maatwerk willen bieden en tegelijkertijd zien dat de moderne consument grillig is en snel 
verandert in zijn smaak en behoeften, dan moet onze organisatie ook flexibel genoeg zijn om 
mee te bewegen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
 
Juist dit soort nieuwe vraagstukken maakt dat dit meerjarenbeleidsplan weer net zoveel 
energie en positieve spanning bij mij losmaakt als vier jaar geleden. Toen zijn we een nieuwe 
weg ingeslagen. Op die weg gaan we door, maar er zijn weer andere bergen die beklommen 
moeten worden. En zoals dat eigen is aan bergsporters, pakken we die uitdaging samen 
aan, genieten ervan en zetten een topprestatie neer. Ik heb er zin in! 
 
Joachim Driessen 
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging 
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2. Terugblik beleidsperiode 2013 - 2016 

 
Als we de balans opmaken, kunnen we constateren dat we in de periode 2013 - 2016 
belangrijke doelstellingen en ambities hebben gerealiseerd. Is alles gelukt? Dat ook weer 
niet. Wat niet goed of goed genoeg ging (en nog steeds relevant is), wordt in dit document 
op de agenda gezet. Een overzicht. 
 
Wat ging goed: 

• De ledentevredenheid is een belangrijke graadmeter voor ons succes. Met maar liefst 
96% heeft die een recordhoogte bereikt. Het toont aan dat wij in staat zijn met onze 
dienstverlening adequaat in te spelen op de wensen van onze leden. 

• Van 56.000 naar 61.000 leden was Het Gewaagde Doel in de vorige beleidsperiode. De 
naam impliceert het al: het is verre van vanzelfsprekend dat dit doel gehaald wordt. Zeker 
niet op het moment dat de inkt van het meerjarenbeleidsplan amper droog is en we in 
Nederland met een zware economische crisis geconfronteerd worden. We sluiten deze 
periode af met 60.000 leden. Niet het aantal dat we beoogd hadden, toch een 
formidabele prestatie, ook omdat in dezelfde periode bijna alle sportbonden leden 
hebben verloren.  

• Het wordt steeds normaler dat bij bergsport gerelateerde zaken de NKBV wordt 
geraadpleegd. Pers en andere belanghebbenden herkennen en erkennen onze autoriteit. 

• Actief twitteren over de indoor en outdoor bergsport, een NKBV-community via 
Facebook. De opkomst van Social Media is afgelopen jaren onstuitbaar geweest en wij 
hebben al deze kanalen enthousiast omarmd. Het heeft de communicatie van de NKBV 
naar leden en tussen leden onderling versterkt en op een hoger plan gebracht.  

• Jongeren ontdekken in grote getale het sportklimmen, en dan met name het boulderen. 
De (relaxte) lifestyle en sportieve combinatie van kracht en souplesse in een subtiele 
opwaartse beweging lijken te zorgen voor een duurzame klik. Welke sportbond kan op 
zo’n snelgroeiende doelgroep bogen? De samenwerking tussen NKBV en klimhallen is 
sterk verbeterd. Het heeft onder meer tot de opzet van regiocompetities geleid. 

• Rond klimhallen ontstaan spontane verbanden van sportklimmers. De NKBV heeft de 
eerste klimverenigingen erkend met namen als Ayers Rookies, Top It, KLIV! en Climb 
Up. 

• Topsport in de buitenlucht. In 2013, het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan, heeft in 
Eindhoven een zeer succesvol EK Boulder plaatsgevonden. Het heeft sportklimmen nog 
meer in de publieke belangstelling geplaatst en de populariteit ervan vergroot. 

• Afgelopen jaren hebben we een groei gezien van het aantal activiteiten, evenementen, 
nieuwe sporten et cetera. Die grotere workload hebben we met de huidige bezetting van 
het verenigingsbureau kunnen opvangen. Het bewijs dat we succesvol hebben gewerkt 
aan Operational Excellence.  

• We hebben in samenwerking met het sporttechnisch kader en andere belanghebbenden 
een nieuw licentiesysteem ontwikkeld. 

• Financieel hebben we veel beter gepresteerd dan de doelstelling in de afgelopen 
planperiode. Dat plusresultaat kunnen we inzetten voor de verdere ontwikkeling van de 
vereniging. 
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Wat is niet/deels gerealiseerd: 

• Op het gebied van duurzaamheid hebben we verschillende maatregelen genomen, met 
name in onze eigen bedrijfsvoering. Zo zijn de nieuwe ledenpasjes gemaakt van 100% 
afbreekbaar pvc en hebben we een CO2-neutrale postbezorging. Maar we zijn 
onvoldoende toegekomen aan het fundamentelere vraagstuk. Hoe verduurzamen we - de 
deelname aan - onze activiteiten? In het nieuwe meerjarenbeleidsplan is duurzaamheid 
benoemd tot integraal kernthema. 

• Bergsportreizen.nl - ons reis- en cursusaanbod - heeft niet de groei laten zien die we 
hadden beoogd. Vooral de economische omstandigheden waren hier debet aan. 

• De maatschappelijke omstandigheden veranderen, en daarmee ook de sportbeleving. 
Met onze huidige verenigingsstructuur zijn we niet in staat om mee te veranderen. We 
lopen, zowel centraal als lokaal, tegen grenzen en beperkingen aan. Onze organisatie 
toekomstbestendig maken is de grote uitdaging voor deze nieuwe beleidsperiode. 

• De inzet van eigen kader blijkt lastiger dan gedacht, vooral bij de alpiene cursussen en 
de activiteiten in het winterdomein. Dit blijft een aandachtspunt. 

• In samenwerking met de regio’s zou een divers en volwaardig aanbod van workshops 
dicht bij de leden gebracht worden. Een mooie combinatie van centraal faciliteren en 
lokaal organiseren. Tot op heden is dat onvoldoende uit de verf gekomen.  
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3. (veranderende) Maatschappelijke context 

 
Wie - nog niet eens zo lang geleden - een sport wilde beoefenen, werd lid van een 
vereniging. Je accepteerde de verenigingsstructuur, schikte je naar het aanbod en hield je 
aan de regels. Je vulde je lidmaatschap in zoals je de sport invulde: binnen de lijnen. Die tijd 
lijkt voorgoed voorbij, aan scherven geslagen door een samenleving die de 21e eeuw is 
binnengedenderd. De toegenomen welvaart, individualisering en opkomst van moderne 
informatietechnologie hebben de ‘homo sapiens’, en daarmee ook de ‘homo ludens’, 
definitief veranderd. 
 
De moderne sporter voelt zich niet meer aangewezen op een vereniging. De behoefte aan 
verbinding is niet per definitie verdwenen, maar kan ook op een andere manier worden 
ingevuld, mede dankzij internet. De moderne sporter heeft ‘keuzes’, hij creëert zijn eigen 
sportbeleving. Wordt hij dan helemaal geen lid meer van een sportclub? Alleen als het 
waarde toevoegt en aan zijn hoge verwachtingspatroon beantwoord wordt. 
 
Deze moderne sporter is ook gek op de bergen en wil er wandelen, klimmen of alpiene 
tochten maken in de zomer en sneeuwschoenwandelen, ijsklimmen of toerskiën in de winter. 
De cruciale vraag is: waarom zou hij zich hiervoor bij de NKBV aansluiten? Zoom je in op het 
antwoord, dan zie je een nieuwe psychologie ontstaan. Ja, hij kan veel zelf organiseren, 
maar het ontbreekt hem aan inspiratie en kennis. Nee, hij is niet uit op kant-en-klare 
oplossingen, maar wel op een helpende hand. Ja, hij wil dat al zijn zintuigen op scherp 
worden gezet, maar zonder dat het te riskant wordt (avontuur met Kema Keur). Kortom, hij 
zoekt een gids, geen leider. 
 
Daar ligt de meerwaarde voor de NKBV: een vereniging die stimuleert en bezielt; die niet 
zozeer structureert en bepaalt, maar de verbeelding prikkelt en toegang verschaft; die leden 
tot elkaar brengt en laat profiteren van elkaars kennis en kunde (leden voor leden); die 
initiatieven ondersteunt en daarbij de gewenste zekerheden inbouwt. 
 
Een nieuwe tijd en maatschappelijke context vragen om een nieuwe rol en betekenis van 
een vereniging. Dat geldt zeker voor de NKBV. Wij definiëren ons succes vooral door de 
mate waarin wij in staat zijn in te spelen op de wensen en behoeften van leden. Zo hebben 
we dat ook weer uitgesproken in dit meerjarenbeleidsplan. Willen (potentiële) leden 
afwisseling, het hele jaar door actief zijn en beginnen zij steeds jonger met de klim- en 
bergsport zoals de trend nu lijkt te zijn? Dan hebben we daarmee rekening te houden in onze 
activiteiten dienstverlening. 
 
Dat vereist verstrekkende maatregelen. De manier waarop de NKBV nu georganiseerd is 
houdt ons tegen om de sprong vooruit te maken. In alle geledingen lopen vrijwilligers NKBV-
medewerkers tegen de grenzen van de bestuurlijke mogelijkheden aan. Co-creatie staat op 
gespannen voet met een sterke regie vanuit het NKBV-bureau. Als we initiatieven van 
onderaf willen ondersteunen, dan moeten we daarvoor de deskundigheid en infrastructuur 
hebben (centraal faciliteren om lokaal te organiseren). Verandering is onontkoombaar. 
 
De grote zoektocht in deze planperiode is hoe we onze organisatiestructuur kunnen 
aanpassen om continu relevant te blijven. Niet voor niets is organisatieontwikkeling in dit 
meerjarenbeleidsplan toegevoegd als prestatie-indicator. We pakken die zoektocht aan 
overeenkomstig de verwachtingen van de moderne bergsporter en onze Kernkwaliteiten. We 
maken hem samen.  
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Onderstaand puntsgewijs de context waarbinnen het nieuwe meerjarenbeleidsplan is 
vormgegeven. 
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4. Strategische kaders 

 
Algemeen 
We veranderen niet om het veranderen. Dat geldt voor het beleid zelf, maar ook voor de 
structuur waarin dat beleid is gevormd, aangescherpt en toetsbaar gemaakt. Het 
instrumentarium van Hoger Doel tot waardestrategie en strategiekaart, toegepast in het 
meerjarenbeleidsplan 2013 - 2016, is een effectief strategisch houvast gebleken. We 
handhaven dat in de planvorming voor 2017 - 2020, vanzelfsprekend voorzien van een 
andere lading en andere accenten die blijk geven van onze nieuwe ambities en plannen. 
 

 
Het Hogere Doel 
Het Hogere Doel beschrijft op inspirerende wijze het bestaansrecht van de NKBV en is 
leidend voor alle activiteiten die de vereniging ontplooit. 

 

De NKBV verbindt mensen met een passie voor outdoor en indoor bergsport. 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 elkaar en voor de natuur. Voor 
haar leden wil de NKBV bergen verzetten. 

 
Het Gewaagde Doel 
Het Gewaagde Doel is de meetbare bewijsvoering van de (succesvolle) realisatie van de 
activiteiten in deze planperiode. 
 

Duurzame ledengroei door afname van het aantal opzeggingen en toename van het aantal 
nieuwe leden, met als verwacht resultaat: 64.000 leden eind 2020. 
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Kernwaarden  
De Kernwaarden geven aan waar de vereniging voor staat. Zij zijn belangrijk voor de 
invulling van de dagelijkse activiteiten en bij de ontwikkeling van beleid. 
 

Betrokken 
De NKBV staat dicht bij haar leden. Zij luistert naar haar leden en partners om te weten 
wat er speelt en het aanbod daarop af te stemmen. De NKBV gaat mee met de 
ontwikkelingen en is actueel en relevant. Dit doet zij met energie en enthousiasme. 
  
Duurzaam 
De NKBV zet zich actief in om zichzelf en haar leden bewust te maken van de schoonheid 
van de berggebieden en de kwetsbaarheid daarvan. De bewustwording vermindert de 
ecologische, sociale en economische impact op deze omgeving. 
Wij stellen ons proactief op in het aangaan van samenwerkingsverbanden in de Alpen en 
andere berggebieden met betrekking tot duurzaamheidsprojecten.  
De NKBV werkt vanuit een positieve grondhouding aan duurzame en respectvolle relaties 
met mensen en organisaties. 
 
Veilig 
Het voorlichten van de leden om de outdoor en indoor bergsport op een veilige manier te 
beoefenen en te beleven is een van onze belangrijkste taken. Wij analyseren 
gebeurtenissen en ontwikkelingen om daarvan te leren en ons kader en onze leden op te 
leiden.  
Wij zijn normstellend als het gaat om het veilig beoefenen van de outdoor en indoor 
bergsport, het hele jaar door, een leven lang.  
Daarnaast staan wij voor een veilig sportklimaat. Een sport vrij van seksuele intimidatie en 
dopinggebruik.  

 
Kernkwaliteiten 
De Kernkwaliteiten beschrijven die aspecten waarin wij uitblinken en wat ons uniek maakt. 
 

De outdoor en indoor bergsport vormgeven doen we samen. 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 op alle beoefeningniveaus van de 
outdoor en indoor bergsport in Nederland. 

 
Centraal faciliteren om lokaal te organiseren 
Om succesvol te zijn, moeten we niet alleen met veel passie de bergsport beoefenen, maar 
ook een slagvaardige organisatie zijn. Het verenigingsbureau heeft daarin een 
randvoorwaardelijke, faciliterende rol. Het maakt de goede en betrokken inzet van onze 
vrijwilligers effectiever. 
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Prestatie-indicatoren 
 
Overall volgen we de ontwikkeling van de NKBV aan de hand van de belangrijkste  
prestatie-indicatoren (gerealiseerd in 2020): 
 
1. Ledentevredenheid 

95% beoordeelt de NKBV met goed tot zeer goed.  
2. Ledengroei (Het Gewaagde Doel) 

64.000 (streefcijfer). 
3. Organisatieontwikkeling 

We creëren een nieuwe, breed gedragen toekomstbestendige organisatiestructuur. 
4. Bergsportreizen.nl 

5% van de NKBV-leden participeert in het cursus- en reisaanbod van 
Bergsportreizen.nl 

5. Duurzaamheid 
Onze bedrijfsvoering is volledig klimaatneutraal en leden maken duurzame afwegingen 
bij de keuze van onze producten en diensten. 

6. Sportklimmen 
Sportklimmen is vanwege zijn veelomvattende opzet niet makkelijk in één prestatie-
indicator te vangen. Aan het ontwikkelen van de (jeugd) breedtesport, wedstrijdsport 
en topsport zijn uiteenlopende doelstellingen verbonden, waarvan wij overtuigd zijn dat 
zij in de voorliggende projectperiode van vier jaar realiseerbaar zijn. Met de 
Olympische Spelen in Tokio in 2020 als ‘aanjager’ wordt het sportklimmen in al zijn 
facetten naar ‘the next level’ gebracht. 

7. Financieel 
We anticiperen op de veranderende subsidiesystematiek van NOC*NSF, waarbij we 
vanaf 2018 (minimaal) hetzelfde subsidieniveau weten veilig te stellen 

 
Waardestrategie: Operational Excellence als randvoorwaarde 
Bij onze waardestrategie kiezen we voor een dienstverlening die gericht is op het aanbieden 
van standaardproducten en -diensten voor een (relatief) lage prijs en goede kwaliteit aan een 
grote groep (potentiële) leden. Hierbij staan de operationele prestaties in termen van gemak, 
hoge efficiëntie (lage prijs én moeite), snelheid en betrouwbaarheid centraal. Deze strategie 
is alleen maar realiseerbaar, als we streven naar Operational Excellence. Net als in de 
vorige planperiode is dat een voorwaarde voor succes. Sterker nog, wil de vereniging in vier 
jaar weer meer leden naar tevredenheid kunnen bedienen, dan is een doorontwikkeling van 
de processtandaardisatie noodzakelijk. 
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Waardepropositie (de bedieningsconcepten) 
Bij de Waardepropositie is de centrale vraag: wat willen we als NKBV aan welke groep leden 
aanbieden? 
 
Berggenieter, avonturier, sporter 
Wie zijn onze leden en wat zijn hun drijfveren? Dat is nog niet zo eenvoudig te bepalen, 
aangezien zij dikwijls meerdere disciplines van de outdoor en indoor bergsport beoefenen. 
Daarom heeft het geen zin om een onderverdeling te maken in activiteiten. Wel kunnen we 
op basis van onderzoek drie doelgroepen definiëren. 
 
De berggenieter 
…is graag in de bergen op vakantie voor de prachtige omgeving, om te ontspannen en te 
recreëren. De berggenieter zoekt een combinatie van cultuur en natuur wanneer hij op 
vakantie is. Samengevat gaat het vooral om de sfeer en beleving in de bergen. 
 
 
De avonturier 
…is op zoek naar uitdaging en afwisseling. De avonturier is actief in meerdere sporten en 
beleeft de bergen intensief. Zoekt avontuur tijdens de vakantie of in het weekend op voor 
hem onbekend terrein. Samengevat gaat het vooral om de activiteiten in de bergen. 
 
De sporter 
…ziet de activiteit als zijn sport en is daar in zijn vrije tijd zoveel mogelijk mee bezig. Hij gaat 
daarin zijn eigen weg en wil zich graag binnen zijn sport verbeteren. Samengevat gaat het 
vooral om de prestatie. 
 
Wij weten per doelgroep wat hun leeftijdscategorie, mediagebruik en koopgedrag zijn, zodat 
wij zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de specifieke wensen van onze leden. We maken 
ons aanbod concreet door helderheid te verschaffen bij de volgende onderdelen: 

• Resultaat: wat krijg ik? 

• Afhandeling: hoe krijg ik het? 

• Emotie: wat voel ik daarbij (de beleving)? 
 
Dit wordt vervolgens afgezet tegen: 

• Prijs: hoeveel kost het? 

• Moeite: wat moet ik er voor doen? 
 
Wanneer is een lid tevreden? Als zijn verwachtingen overtroffen worden. Als hij iets 
bijzonders beleeft zonder dat hij het gevoel heeft dat het een grote investering vereist. 
Kortom: resultaat, afhandeling en emotie moeten zo hoog mogelijk c.q. maximaal zijn; prijs 
en moeite zo laag mogelijk. 
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Strategiekaart 
De strategiekaart is een visuele weergave van de strategie. Deze kaart laat in één oogopslag 
de verschillende perspectieven zien en de daaraan gerelateerde kritische succesfactoren. Dit 
maakt een heldere communicatie over de strategie mogelijk. 
 
De strategie van de NKBV kent deze planperiode vier verschillende perspectieven: 

• Ledenperspectief 

• Organisatieperspectief 

• Procesperspectief 

• Financieel perspectief 
 
Per perspectief worden de Kritische Succesfactoren (KSF) benoemd. Tussen de KSF’en 
bestaan causale verbanden die samen zorgen voor het bereiken van Het Gewaagde Doel. 
Elke KSF wordt uitgewerkt in doelstellingen. 
 

 
 
Integrale kernthema’s 
Tijdens de sessies met de actieve leden in het kader van dit meerjarenbeleidsplan bleken 
een aantal onderwerpen in het bijzonder te leven. Zij zijn benoemd tot zwaartepunt en zijn 
bepalend in onze ontwikkeling naar een gewaardeerde vereniging die ‘ertoe doet’ anno 
2020. De sleutel tot succes bij deze onderwerpen ligt in een ‘perspectiefoverstijgende’ inzet, 
met de juiste mix van middelen, (organisatie)processen en leden- en 
medewerkersbetrokkenheid. Deze integrale kernthema’s zijn: Bergsportreizen.nl, 
duurzaamheid en sportklimmen. 
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De tekeningen in dit beleidsplan zijn een weergave van de kick-off sessie van 30 januari 
2016.  
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5. Toekomstbeeld 

 
‘En nu het moment waar we allemaal op hebben zitten wachten. We schakelen vanuit de 
studio over naar Tokyo voor de ontknoping van de Olympische sportklimwedstrijd. Met 
Nederlandse kanshebbers voor een medaille’. Hoe onwaarschijnlijk klinkt dit ons nog in de 
oren, maar hoe geweldig zou het zijn! Vol de aandacht van nationale radio en televisie op het 
sportklimmen tijdens de ‘Sportzomer van 2020’ En belangrijker natuurlijk nog: Nederlandse 
Lead, Speed en Boulder klimmers actief op het allerhoogste podium. 
 
Het zou de bekroning zijn voor het succesvol uitvoeren van onze sportklimagenda. Daarbij 
hebben we de sportmogelijkheden en instroom aan de basis vergroot en door professionele 
scouting en opleiding het aanwezige talent kunnen selecteren en naar een nog hoger niveau 
opstuwen. Sportklimmen staat op de kaart in Nederland. Het is geen excentrieke hobby meer 
van de enkeling, maar een echte sport: breed geaccepteerd en beoefend. 
 
De NKBV profiteert van de zichtbaarheid van het sportklimmen. Haar positie als thuishaven, 
promotor en kenner van de outdoor en indoor bergsport wordt algemeen herkend en erkend 
en stimuleert de ledengroei. Die groei bestaat niet alleen uit de instroom van mensen die het 
plezier en de uitdaging hebben ontdekt van de kleine plastic greepjes, maar ook doordat de 
NKBV haar andere, traditionele doelgroepen blijvend weet te boeien en te binden. Dit 
bevordert het ledenbehoud, waardoor we meer profiteren van de nieuwe lidmaatschappen 
(netto-ledengroei). 
 
Wij helpen anno 2020 bergwandelaars, alpinisten en sportklimmers in het vormgeven van 
hun eigen aspiraties. Leden voelen zich op verschillende manieren, lokaal en centraal, 
verbonden met de NKBV. Zij nemen de meest basale producten en diensten af, worden 
geïnspireerd en geïnformeerd, gaan veilig op pad met de vereniging, zien een kans om zich 
via de NKBV met anderen te verenigen in zelfsturende groepen en/of zoeken steun bij het 
uitvoeren van hun eigen initiatieven. Een combinatie van deze motieven? Kan ook. De leden 
bepalen, de NKBV accommodeert. Zoals dat hoort bij een eigentijdse, service verlenende 
organisatie. 
 
Het imago van de NKBV als vereniging die staat voor de natuur en ongerepte bergwereld is 
in lijn met ons handelen, zowel intern als extern. We hebben onze bedrijfsvoering 
verduurzaamd en kunnen onze leden voorzien van duurzame alternatieven. In winter en 
zomer. Want inmiddels weten we 365 dagen per jaar samen met onze actieve vrijwilligers 
een kwalitatief hoogwaardig aanbod neer te zetten en te ondersteunen, zowel op lokaal als 
centraal niveau (van leden voor leden). Voornamelijk in de kernsporten, maar we spelen ook 
een rol van betekenis bij de nieuwere sportdisciplines die de bergen als decor gebruiken, 
zoals skyrunnen en mountainbiken. Daartoe zijn we partnerships aangegaan met andere 
organisaties en verenigingen die op dit gebied ter zake kundig zijn. De NKBV brengt mensen 
met een passie voor outdoor en indoor bergsport in de meest brede zin bij elkaar. ‘Op alle 
niveaus en leeftijden, gedreven en met respect’, zoals in ons Hoger Doel vermeld staat. 
 
In Tokyo voltrekt zich het ongelooflijke. Een Nederlander pakt in een bloedstollende eindstrijd 
het goud bij het sportklimmen. Een fantastisch moment. Voor één keer voelen 
bergsportminnend en sportminnend Nederland zich massaal met elkaar verbonden.  
Of is dit te mooi om toekomst te zijn? 
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6. Verantwoording 

 
Beleid maak je samen. Vanaf het begin hebben we onze achterban actief betrokken bij het 
uitzetten van onze koers naar 2020. Van de centrale kick-off op 30 januari 2016 tot de 
uitwerking in projectgroepen en de toetsing en verrijking in klankbordsessies; regio’s, secties, 
commissies, SAC’s, klimverenigingen en VvA hebben hun stem laten horen. Nieuw is het 
uitvoerige overleg geweest met de klimhallen, trainers en andere belanghebbenden over het 
gezamenlijk vormgeven van onze sportklimambities. Het onderschrijft welk belang wij 
hechten aan - en de mogelijkheden die we zien in - de ontwikkeling van sportklimmen in 
Nederland, met Tokyo 2020 als perspectief en vliegwiel. 
 

 
 
Voor u ligt het resultaat van deze mooie en rijke interactie. Het heeft zijn weg gevonden in de 
doelen, perspectieven en integrale kernthema’s van dit meerjarenbeleidsplan. Tezamen 
geeft het een beeld hoe de NKBV de komende vier jaar wil doorgroeien. Is dat een compleet 
beeld? Nee. Maar dat is ook uitdrukkelijk niet de bedoeling. De maatschappelijke 
werkelijkheid is te grillig en onvoorspelbaar om ons vast te leggen op een vastomlijnde 
toekomst. Dit meerjarenbeleidsplan biedt veel eerder de kaders waarbinnen we ons willen 
bewegen. Het laat ons de flexibiliteit om, onder meer op grond van de evaluatie van de 
jaarplannen, in te spelen op trends en veranderende consumptiepatronen. Daarmee voldoet 
het aan een van de uitgangspunten in ons beleid, namelijk om te allen tijden onze leden 
toegevoegde waarde te blijven garanderen. 
 
Het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020 wordt elk jaar uitgewerkt in een jaarplan en 
verantwoord in en jaarverslag met de strategiekaart als uitgangspunt. Zo ontstaat in de tijd 
een transparant en eenduidig overzicht van wat we willen, wat we gerealiseerd hebben (en 
wat niet), en hoe zich dat verhoudt tot het meerjarenbeleidsplan. Voor 2017 nemen we een 
beknopt jaarplan op, dat onze actiepunten vermeldt. Immers, de context van strategie en 
beleid staat al uitvoerig weergegeven in het meerjarenbeleidsplan. Tot slot hebben we het 
meerjarenbeleidsplan financieel doorgerekend. Een globaal bestedingsplan is opgenomen in 
hoofdstuk 17. 
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7. Ledenperspectief 

 

De NKBV heeft een aanbod (standpunten, informatie, advies, diensten en 
(sport)evenementen) dat inspeelt op de behoefte van de leden. Tevens geeft zij inhoud 
aan haar rol van autoriteit naar haar (potentiële) leden en andere belanghebbende 
organisaties. Dit aanbod is herkenbaar, wordt consistent via de kanalen, 
(klim)verenigingen en regio’s gepresenteerd en levert toegevoegde waarde. De NKBV 
biedt kwaliteit voor een reële prijs (geen winstoogmerk). 

 
Algemeen 
Duurzaamheid is een van de kernwaarden van de vereniging. In eerste instantie legt dat de 
relatie naar onze verantwoordelijkheid om milieubewust op te treden. Daarover meer in een 
volgend hoofdstuk. Bij het ‘Ledenperspectief’ gaat het om een andere vorm van 
duurzaamheid, namelijk ons vermogen om bestaande leden vast te houden en nieuwe leden 
te winnen met een lokaal relevant aanbod. Zo ontstaat duurzaamheid - lees: continuïteit - in 
relaties. Meer specifiek gaat het om de vraag: hoe kan de NKBV haar ambitie van 64.000 
leden in het jaar 2020 realiseren? Ledengroei is geen doel op zich, maar de bewijsvoering 
voor het op een goede wijze invullen van onze toegevoegde waarde richting leden. 
 
Kritische succesfactoren 
 
Een autoriteit op onze kernsporten in het zomer- en winterdomein 
 
Avontuur graag, maar dan wel zonder de risico’s die er vaak omheen hangen. In de 
samenleving is een trend ontstaan naar een veilige manier van avontuur beleven. Ook onze 
leden zijn op zoek naar objectieve informatie en advies waarmee zij juiste afwegingen 
kunnen maken en verantwoord risico’s kunnen nemen. De NKBV neemt deze onafhankelijke 
expertrol nadrukkelijk en met toenemend effect op zich voor de kernsporten in het winter- en 
zomerdomein. Wij werken daartoe samen met de zusterverenigingen in de Alpenlanden. Als 
autoriteit heeft de NKBV kennis van zaken en weet zij die goed in te zetten en te delen. 
 
Doelstellingen: 

• Leden en potentiële leden ervaren de NKBV als de autoriteit op het gebied van onze 
kernsporten bergwandelen, alpinisme, sportklimmen, toerskiën, freeriden, 
sneeuwschoenwandelen en ijsklimmen. 

• Belanghebbenden erkennen de NKBV in haar rol als autoriteit. 

• De pers benadert de NKBV structureel bij outdoor en indoor bergsport gerelateerde 
onderwerpen. 

 
Een herkenbare positionering 
 
Het is een vertrouwd beeld: de gids die voorop loopt en je enthousiast meeneemt in de 
bergwereld. Onderweg voorziet hij je van duurzame tips, houdt hij het tempo in de groep in 
de gaten, biedt informatie, afwisseling, inspireert en geeft vertrouwen waardoor je 
zelfstandigheid groeit. Wij vergelijken de NKBV graag met zo’n gids. Het maakt het 
aantrekkelijk, zo niet bijna vanzelfsprekend, om eerst de NKBV te raadplegen, voordat je 
naar de bergen gaat. Leden ervaren ons al als een ‘deskundige, professionele, avontuurlijke 
en sympathieke vereniging’ (Ledenpanel, 2-meting 2015). Dit imago willen we versterken en 
ons profileren als vereniging waar eenieder met een passie voor bergsporten zich thuis voelt.  
 
 
 
 



 
 

19 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

Doelstellingen: 

• De bergsporter weet waar de NKBV voor staat en wat wij te bieden hebben. Vooral 
bergwandelaars zijn nog onvoldoende bekend met wat wij voor hen kunnen betekenen 
(onze propositie). 

• Duurzaamheid en NKBV zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We beoefenen onze 
activiteiten in een kwetsbaar gebied en hebben een verantwoordelijkheid om niet alleen 
te consumeren, maar ook te conserveren. 

• We zetten consistente campagnes op met onze partners.  

• Belanghebbenden (anders dan de leden) zien de vereniging als autoriteit, een 
organisatie waarmee ze willen samenwerken en die ze regelmatig raadplegen. 

• Het gedrag van medewerkers en vrijwilligers is conform de gewenste positionering. 

• Communicatie met (potentiële) leden is effectief, consistent en herkenbaar. 
 
Integrale communicatie en de platformfunctie die de NKBV vervult 
 
Het internetgebruik in ons land stijgt nog altijd. 94% van de Nederlanders heeft toegang tot 
internet, steeds vaker overal en altijd dankzij de opmars van de ‘mobile devices’. Het maakt 
het medialandschap veelzijdiger dan ooit. Bij de mediaplanning zal één mediumtype niet 
meer volstaan. Door alle mediakanalen heen willen we integraal en consistent de status van 
de NKBV van voorlichter en inspirator uitdragen. We hanteren daarbij heldere en meetbare 
richtlijnen en monitoren constant de effecten van onze media-aanpak, zodat deze verder 
aangescherpt kan worden. We nemen actief deel aan discussies en treden op als expert op 
(online) platforms. De NKBV zal veelal aanhaken bij (online) initiatieven en standaarden in 
plaats van deze zelf te ontwikkelen. Een belangrijk thema voor deze planperiode is 
informatie ‘on demand’. Door nog meer kennis over de leden op te bouwen, maken we de 
slag naar het automatisch identificeren van behoeftes. Daarmee kunnen we, afhankelijk van 
de toestemming van de leden, een gepersonaliseerd aanbod aanreiken zonder dat daar op 
voorhand naar gevraagd is (maar iemand wel op ideeën brengt) en creëren we nog meer 
toegevoegde waarde en een groter gevoel van verbondenheid. 
 
Doelstellingen: 

• Leden en potentiële leden weten waar de NKBV voor staat. 

• Leden en potentiële leden denken als eerste aan de NKBV als zij informatie en advies 
willen of diensten nodig hebben met betrekking tot hun bergsportactiviteiten. 

• Leden en potentiële leden zijn zeer tevreden over de wijze waarop zij informatie en 
algemeen advies krijgen over onze kernsporten. 

• Leden zijn zeer tevreden zijn over de wijze waarop zij specifieke informatie, advies en 
dienstverlening aangeboden krijgen. 

 
  



 
 

20 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

Een integraal ledengericht aanbod 
 
Downloads, voorlichtingspublicaties, lokale verenigingsactiviteiten, cursussen, 
bergsportreizen. De kunst is om dit soort diensten, advies en informatie relevant te houden 
en vraaggeïnspireerd en geïntegreerd aan te bieden, zeker voor onze kernsporten in de 
zomer en winter. We blijven in dialoog met onze leden via ons ledenpanel om hun wensen 
en behoeften te inventariseren en onze dienstverlening daarop af te stemmen. Daardoor zijn 
we beter in staat om bestaande leden te behouden voor de vereniging.  
 
De NKBV blijft in de planperiode bewust op zoek naar partners met wie zij diensten kan 
samenstellen. Deze hebben voor (potentiële) leden een duidelijke toegevoegde waarde en 
maken de vereniging aantrekkelijker. Door zich aan een ‘vertrouwd merk’ te verbinden, 
kunnen partners hun diensten onder een gedefinieerde doelgroep van NKBV-leden 
aanbieden. 
 
Naast de kernsporten heeft de NKBV een aantal sporten geadopteerd zoals het skyrunnen 
en mountainbiken. Wij willen leden inspireren om ook andere dan de traditionele activiteiten 
te ondernemen in de bergen. Dat voedt de relatie met de vereniging. Maar bij deze 
aanvullende sporten zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met partijen die verstand van 
zaken hebben voor het ontwikkelen van een aanbod en het inzetten van kader. 
 
Ook zullen wij nagaan in hoeverre andere ‘nieuwe bergsportactiviteiten’ opgenomen kunnen 
worden binnen de NKBV. Als dat echter leidt tot een diffusere, minder heldere positionering, 
schieten we ons doel voorbij. Het is van belang de focus op de kerndisciplines 
bergwandelen, alpinisme en sportklimmen te bewaren. Met andere woorden, wij zijn 
vraaggericht en onderzoekend, maar altijd met behoud van onze eigen identiteit. 
 
Een substantieel deel van de opzeggingen bij de NKBV is te herleiden naar leden die niet 
weten of ze komend jaar naar de bergen gaan. Deze planperiode gaan we verder 
onderzoeken hoe we dit aantal kunnen verlagen. Hoe creëren we een sterkere binding met 
deze leden zodat zij niet opzeggen als zij een jaar/paar jaar de bergen links laten liggen? 
 
Doelstellingen: 

• Er is een logische samenhang van standpunten, informatie, advies en diensten per sport. 

• We ontwikkelen nieuwe diensten c.q. ontwikkelen bestaande diensten door. 

• We ontwikkelen en implementeren behoud- en wervingsconcepten. 
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8. Procesperspectief 

 

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

 
Algemeen 
In de afgelopen planperiode hebben we gekozen voor een waardestrategie, waarin onze 
bedrijfsvoering optimaal is afgestemd op het aanbieden van standaardproducten en -
diensten tegen de juiste prijs/kwaliteitsverhouding aan een relatief grote groep afnemers. Dit 
hield een overgang in naar een procesgeoriënteerde manier van werken, inclusief 
bijbehorende ICT support, waarbij de interne gerichtheid verruild is voor de oriëntatie op 
(potentiële) leden. Dit wordt verder doorgezet. Dat wil zeggen: we combineren processen, op 
een LEAN manier vormgegeven, ter ondersteuning van de dienstverlening. Om de 
ledengroei te kunnen faciliteren, moet de vereniging continu gericht zijn op het beheersen, 
besturen en verbeteren van processen. 
 
Kritische succesfactoren 
 
Processen ingericht volgens Operational Excellence 
 
De NKBV streeft naar een consequente sturing op simpele, snelle, foutloze en efficiënte 
processen. Daarbij hoort het zoeken naar verbeteringen, ook zonder dat daar direct 
aanleiding toe is. We evalueren continu en zoeken naar alternatieve methoden en 
werkwijzen om het werk nog beter te doen en de resultaten te verbeteren. 
 
Doelstellingen: 

• Processen voldoen afzonderlijk én in samenhang aan de criteria van Operational 
Excellence. Zij zijn gericht op (potentiële) leden, simpel, snel, foutloos en efficiënt. De 
werkwijze LEAN wordt breed geïmplementeerd als middel om dit te realiseren. 

 
Een dienende en beheersbare ICT-structuur 
 
Mensen willen werken en geïnformeerd en geïnspireerd worden ongeacht tijd en plaats. 
Ook voor de NKBV is dat een realiteit. Zonder een flexibele ICT-infrastructuur kunnen we 
niet tegemoetkomen aan de behoeften van onze leden, vrijwilligers en medewerkers. Het 
dwingt ons de huidige ICT-voorzieningen te herinrichten. Dit levert besparingen op in het 
beheer, zorgt voor een efficiëntere ondersteuning van de vele processen en versnelt de 
invoering van nieuwe (lokale) initiatieven. 
 
Doelstellingen: 

• We realiseren een ICT-structuur waarmee leden, vrijwilligers en medewerkers continu de 
vereniging lokaal en centraal kunnen ontwikkelen, raadplegen en voor hen laten werken. 
 

Procesperspectief en de vrijwilligersorganisatie 
Procesoptimalisatie levert veel op: tevreden leden en een (blijvend) aantrekkelijke 
prijsstelling van lidmaatschap en diensten. Daarmee is het een belangrijke 
randvoorwaarde voor de borging van de kwaliteit van dienstverlening richting leden en 
vrijwilligers en geeft het mede vorm aan het uitgangspunt ‘centraal faciliteren om lokaal te 
organiseren’. 
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9. Organisatieperspectief 

 

De NKBV is een organisatie waarvoor leden en medewerkers zich graag inzetten. De 
vrijwilligers, de besturen en het verenigingsbureau staan achter de doelstellingen van de 
vereniging en zijn ambassadeurs in de contacten met de (potentiële) leden. De vrijwilligers 
en de medewerkers zijn goed opgeleid, gedreven, proactief en servicegericht. In het 
handelen staat het belang van de leden centraal. De kernwaarden veiligheid, 
duurzaamheid en betrokkenheid zijn verankerd in alles wat we doen en uitdragen binnen 
de NKBV. Vertrouwen en samenwerking zijn belangrijke omgangswaarden. 

 
Algemeen 
Binnen het organisatieperspectief wordt beschreven hoe we onze leden op een goede wijze 
willen bedienen. Daarom is het belangrijk om te begrijpen wie onze leden zijn. Onze 
doelgroepen zijn op uiteenlopende manieren te definiëren. Zoals op basis van drijfveer. We 
kennen de sporter, de avonturier en de berggenieter. Maar zij verschillen ook van elkaar 
in de intensiteit waarmee zij de klim- en bergsport beleven. Het overgrote deel van onze 
leden gaat zelfstandig op pad en zoekt enkel toegang tot goede producten, diensten, 
informatie, voorlichting en adviezen tegen een aantrekkelijke prijs (ledenkorting). Dit zijn de 
consumerende leden. Een aantal leden wil méér, omdat ze (zeer) actief zijn in een of meer 
takken van bergsport en daarbij een veel gerichtere en specifiekere behoefte hebben aan 
producten en diensten. Ze zijn veelal lokaal wél ‘verenigd’ binnen een regio, SAC, 
(klim)vereniging en/of takken van (berg)sport. Deze deelnemende leden zijn ook eerder 
bereid tot deelname aan de vereniging en vormen de kern van onze vrijwilligersorganisatie. 
 
De potentieel deelnemende leden zijn nog niet zo ver. Ze willen wel meer dan de klim- en 
bergsport ‘consumeren’, maar hebben een zetje nodig. Zij zijn bijvoorbeeld zoekende na een 
verhuizing of beëindiging van het lidmaatschap van de SAC. Zij hebben een cursus of 
regioactiviteit afgerond en kijken nu om zich heen voor een klimmaatje of tochtgenoot. Of ze 
hebben al gelijkgestemden gevonden rond een bepaalde activiteit en willen een volgende 
stap zetten. 
 
Hoe actief de outdoor en indoor bergsport en het lidmaatschap worden beleefd blijkt tot slot 
nog uit een andere indeling die voor onze doelgroepen te maken is. Bij de NKBV wordt - in 
zomer en winter - recreatief gesport (veruit het meest), in competitief verband en op 
topsportniveau. Er is nog veel te winnen in het samenwerken en het uitwisselen van kennis 
en kunde op het gebied van training, wedstrijden en coaching. 
 
Het - verregaand - differentiëren van deze doelgroepen doen we niet voor niets (zie ook het 
Ledenperspectief). Het geeft ons een scherp beeld van onze leden en hun verwachtingen 
van het lidmaatschap alsmede hoe we ons relevant moeten organiseren. Individuele leden 
kunnen tot meerdere doelgroepen behoren, afhankelijk van de activiteit waar ze op een 
bepaald moment aan deelnemen en de intensiteit en mentaliteit waarmee zij dat doen. Voor 
de NKBV is het van belang om optimaal in te spelen op deze mix aan ledenvoorkeuren met 
producten, diensten, informatie en advies. Van een transparant pakket van 
standaardproducten en -diensten met daarop geënte positionering en communicatie en 
betaalbaar gemaakt door Operational Excellence, bestemd voor de consumerende leden, tot 
een zeer flexibel pakket met maatwerkoplossingen voor de deelnemende leden. Deze leden 
voelen zich onderdeel van een ‘echte’ vereniging, hebben zelf de nodige expertise in huis en 
zijn bereid die te delen. 
 
Feitelijk is deze bediening bedoeld om leden te enthousiasmeren tot meer betrokkenheid bij 
de vereniging. Of dit nu via een forum is, rondom een activiteit (bijvoorbeeld in 
Bergsportreizen.nl), regionaal, via een SAC of klimvereniging of als sporttechnisch of 
bestuurlijk kader. We streven naar een organisatiestructuur die de ‘opwaartse’ beweging van 
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onze leden - zoals hieronder schematisch weergegeven - stimuleert en faciliteert. Dit biedt 
ook perspectief voor de noodzakelijke aanwas van sporttechnisch en bestuurlijk kader. Deze 
vrijwilligers bepalen, samen met de medewerkers, het succes van de NKBV.  
 

 
 
Kritische succesfactoren 
 
Een actieve verenigingscultuur 
 
De NKBV wordt vooral gekenmerkt door haar doelgroepen. Deze zijn verenigd rondom 
thema’s en takken van (berg)sport, al dan niet regionaal. De leden zijn actief en interactief 
met elkaar bezig binnen elke bergsportdiscipline. Bij een actieve verenigingscultuur hoort 
ook het lokaal delen van kennis en kunde, al dan niet centraal gefaciliteerd. Waarom zou een 
succesformule van de ene regio niet gekopieerd kunnen worden door een andere? Langs 
deze lijnen zou ook een palet aan workshops uitgerold kunnen worden, op basis van best-
practices, waarvoor vanuit het NKBV-bureau handvatten worden aangereikt. Inmiddels is 
een commissie workshops opgericht die dit proces moet aanjagen. 
 
Doelstellingen: 

• Rondom alle activiteiten en/of doelgroepen zijn leden lokaal en/of virtueel/interactief en 
nationaal verenigd en wordt een duidelijke meerwaarde ervaren van de NKBV. 
Administratieve lasten van de deelnemende entiteiten moeten laag zijn en er moet een 
heldere en duidelijke ondersteuning zijn vanuit het NKBV-bureau. Financiering geschiedt 
op basis van het aantonen van je relevantie voor (potentiële) leden. 

• De NKBV stimuleert en ondersteunt bij het ontwikkelen en aanbieden van 
laagdrempelige workshops door de regio’s. Centraal faciliteren om lokaal te organiseren. 
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Competente en gedreven vrijwilligers en medewerkers 
 
Voor een toekomstbestendige NKBV is het identificeren, ontwikkelen en vasthouden van 
talenten en vaardigheden van medewerkers en vrijwilligers onontbeerlijk. Niet voor niks 
beschouwen we dat als een van onze Kernkwaliteiten. Een betrokken en enthousiaste groep 
vrijwilligers is cruciaal. Zij zijn de ambassadeurs van de NKBV. Zij maken ons aanbod en 
belichamen de kracht van de vereniging, namelijk ‘van leden voor leden’. De NKBV houdt het 
sporttechnisch en bestuurlijk kader in beweging en actief (en biedt daar waar nodig juridische 
ondersteuning of wijst op de mogelijkheden daarvan bij calamiteiten). Een adequaat 
waarderings- en beloningsbeleid is tegelijk zowel een erkenning als een stimulans voor hun 
inzet. Het voorkomt ook dat vrijwillig als vrijblijvend wordt ervaren. 
 
De medewerkers van het NKBV-bureau hebben de kennis, kunde, het netwerk én de ruimte 
om de diverse doelgroepen, regio’s en (klim)verenigingen te adviseren en ondersteunen. Dat 
laatste begint te knellen. Het succes van het vorige meerjarenbeleidsplan blijkt ook uit de 
toename van events en activiteiten. Het moment is aangebroken om de bezetting van het 
NKBV-bureau structureel uit te breiden, waarvan een aanzienlijk deel, bijvoorbeeld 0,75 fte, 
voor verenigingsondersteuning. Dit om de doorontwikkeling van de dienstverlening in deze 
planperiode krachtig ter hand te kunnen nemen.  
 
Doelstellingen: 

• Er is voldoende bestuurlijk en sporttechnisch kader actief binnen de diverse geledingen 
van de vereniging. 

• Er is een herkenbaar en gewaardeerd beleid op het gebied van werving, bijscholing 
juridische dekking en waardering van vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op verantwoorde 
manier hun werk doen en zijn duurzaam actief binnen de vereniging. 
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Een samenwerkings- en resultaatgerichte verenigingsstructuur 
 
Lidmaatschap van de NKBV is geen automatisme. Leden zijn ook kritische, veeleisende en 
wispelturige consumenten geworden die gemakkelijk wisselen tussen doelgroepen en rollen. 
Als zij niet op het juiste moment op de juiste manier met het juiste aanbod bediend worden, 
dan haken zij af. Dat vraagt om een verenigingsorganisatie die snel en flexibel kan 
schakelen; die nieuwe behoeften en trends signaleert en daarop slagvaardig inspeelt. Een 
van de speerpunten binnen het Organisatieperspectief is om de huidige organisatiestructuur 
daarop in te richten. Daarmee gaan we als vereniging een volgende fase in. Een fase waarin 
een andere manier van werken, samenwerken en organiseren noodzakelijk zal zijn om 
toegevoegde waarde te blijven leveren (‘de vereniging van de toekomst’). Vele gesprekken in 
de afgelopen jaren met leden, vrijwilligers en bureaumedewerkers laten zien dat er een grote 
bereidheid is om die stap te zetten en de vereniging nog sterker te maken. 
 
Doelstelling: 

• We richten een breed gedragen nieuwe organisatiestructuur in waarbij we ook snel 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen/sporten, centraal en lokaal. En binnen 
vastgestelde kaders initiatieven kunnen faciliteren.  

 

 
  
  



 
 

26 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

10.  Financieel perspectief 

 

De NKBV behoudt haar gezonde financiële basis en zal haar investeringspotentieel 
inzetten voor (de verdere ontwikkeling van) van de speerpunten en doorontwikkeling van 
de dienstverlening richting de leden. 

 
Algemeen  
De NKBV is een non-profit organisatie en streeft naar een professionele en 
bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering. Dat betekent dat: 

• de reguliere bedrijfsvoering ‘zwarte cijfers’ laat zien; 

• projecten worden gefinancierd uit het eigen vermogen of uit additionele 
sponsorinkomsten. 

 
Als doelstelling voor ons eigen vermogen hanteren we vooralsnog een ondergrens van  
€ 1.150.000,-. Hiermee kunnen we ook in economisch zware tijden onze leden van diensten 
blijven voorzien en tegelijkertijd onze medewerkers - die deze diensten leveren - gedurende 
een periode doorbetalen (we noemen dit ons ‘weerstandsvermogen’). 
 
Al onze activiteiten zijn erop gericht de continuïteit te waarborgen. Daarnaast is het evenwel 
belangrijk om de nodige financiële middelen vrij te maken, waarmee we kunnen investeren in 
nieuwe producten en diensten en van betekenis blijven voor onze leden. 
 
Kritische succesfactoren 
 
Benutten van de investeringsruimte 
 
Investeren in de ontwikkeling van de bergsport en in de verbetering van de dienstverlening 
richting onze leden staat aan de basis van een blijvend zinvolle vereniging. 
 
Doelstellingen: 

• We zetten de investeringsruimte - mede gerealiseerd in de vorige beleidsperiode - in ten 
behoeve van de (ontwikkeling van de) sport en de dienstverlening richting onze leden.  

• We boren alternatieve bronnen van inkomsten aan om de impact op het eigen vermogen 
zo beperkt mogelijk te houden. We gaan daarom actief op zoek naar nieuwe 
verenigingspartners in andere sectoren. 

 

Ontwikkelen business cases voor (co-)financiering door NOC*NSF 
De veranderende samenleving beïnvloedt ook de beleidsplannen van NOC*NSF. In het 
rapport ‘Transitie in de Sport’ stelt de sportkoepel dat per 2018 subsidie niet meer wordt 
toegekend op basis van het ledental van een vereniging, maar van hun plannen. Het is van 
belang om de bedrijfsvoering in te richten op deze aanstaande wijzigingen. 
We zullen daarom een structuur ontwikkelen waarbij binnen de veranderende context van de 
subsidieverstrekking door NOC*NSF aanspraak gemaakt kan worden op middelen ten 
behoeve van de verdere ontwikkeling van de NKBV. 

 

Financieel borgen van het integrale kernthema Sportklimmen 
In een grootschalig, vierjarig project gaan we het sportklimmen in de meest brede zin van het 
woord populariseren en professionaliseren. Dat vergt ook een buitengewone financiële 
investering. Tot dusverre is niet duidelijk in hoeverre vanuit NOC*NSF hiervoor aanvullende 
subsidiëring te verwachten valt. 
We hebben de ambitie om de investering voor het integrale kernthema Sportklimmen (deels) 
te dekken door middel van extra sponsorinkomsten. In de begroting 2017 en in de 
meerjarenbegroting hebben we deze inkomsten (nog) niet meegenomen. 
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Kostenbeheersing 
 
Kostenbeheersing is essentieel om de prijsstelling van contributie en diensten aantrekkelijk 
te houden. 
 
Doelstelling: 

• Er is een gezonde verhouding zijn tussen productiviteit en overhead. 
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Al onze ambities zijn belangrijk, maar sommige belangrijker dan anderen. Dat kwam naar 
voren in de kick-off sessies. Gezamenlijk onderkenden we dat de onderwerpen 
duurzaamheid, sportklimmen en Bergsportreizen.nl een belangrijk fundament vormen onder 
een toekomstbestendige NKBV. Om ze succesvol te maken, moeten we slimme combinaties 
maken van alle perspectieven. Daarom hebben we ze gepromoveerd tot integrale 
kernthema’s. 
 

11.  Integraal kernthema Bergsportreizen.nl 

 
Algemeen 
De NKBV is met Bergsportreizen.nl de grootste specialist van Nederland. Of het nu gaat om 
een ééndaagse workshop, lokale of meerdaagse cursussen of bijzondere reizen naar 
afgelegen berggebieden, voor elke bergwandelaar, alpinist of sportklimmer is er iets van zijn 
of haar gading te vinden in ons reis- en cursusaanbod, ongeacht leeftijd of niveau, in zomer 
en winter. De NKBV verzorgt ook reizen en cursussen in andere dan haar kerndisciplines 
zoals mountainbiken en canyoning. De NKBV organiseert haar zomer- en winterprogramma 
in een aparte vennootschap (Zomerprogramma BV) zonder winstoogmerk. 
 
In de afgelopen planperiode zijn we er niet in geslaagd om al onze ambities waar te maken. 
Het aantal deelnemers aan Bergsportreizen.nl bleef achter bij de verwachtingen. De 
voornaamste oorzaak? De moeizame economische omstandigheden, die mensen ook 
kritisch maakten op hun vakantie-uitgaven. In 2016 beleven we voor het eerst in jaren weer 
een groei van de deelnemers. Niet toevallig nu ook weer de economie aantrekt. Daarnaast 
plukken we de vruchten van onze vernieuwde website en kunnen we door de inzet van het 
NKBV Ledenpanel ons programma steeds beter aan laten sluiten op wat leden willen. Een 
aandachtspunt deze planperiode blijft de structureel dalende belangstelling voor onze 
Vreemde Voettochten. De vraag is hoe we deze trend kunnen keren. 
 
Kritische succesfactoren 
 
Doorontwikkelen van een vraaggeïnspireerd en efficiënt georganiseerd cursus- en 
reisprogramma  
 
Onze leden geven aan graag ‘gedeeltelijk georganiseerd’ op reis te gaan. Dat wil zeggen: ze 
willen met gelijkgestemden op pad, maar hechten ook aan hun vrijheid om zelf activiteiten te 
ondernemen. Instructie? Prima! Mits met mate. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Ook 
een bersportreis of -cursus is voor onze leden vakantie, lees: ontspanning. Natuurlijk spelen 
we in op dit soort trends. Naarmate je inzoomt op ledenwensen, vertakt het aanbod zich 
vanzelf steeds verder. Daar moeten we ook alert op zijn. Met thematische reizen 
onderscheiden we ons van andere aanbieders, maar het moet wel ingebed blijven in onze 
kernactiviteit: het organiseren van alpiene cursussen en tochten. 
 
Meer animo creëren voor Bergsportreizen.nl blijft een speerpunt voor deze planperiode. 
Daarbij richten wij ons vooral op nieuwe leden. Door een gestructureerde en geïntegreerde 
communicatieaanpak maken we ons programma bekender bij deze doelgroep. Ook breiden 
we de sportklimvakanties uit en laten we deze beter aansluiten op de opleidingsstructuur. Op 
basis van de formule ‘samen ongedwongen bergsporten’ zien we bij de Basiskampen 
groeiperspectief met themakampen, zoals het in 2016 geïntroduceerde Basiskamp 
Sportklimmen.  
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Doelstellingen: 

• Minimaal 5% van het aantal NKBV leden neemt deel aan een onderdeel van 
Bergsportreizen.nl (3.200 in 2020). 

• 30% meer deelnemers op klimcursussen (naar 650 deelnemers). 

• 16% meer deelnemers op alpiene tochten (naar 350 deelnemers). 

• De NKBV heeft een groeiambitie. Dat betekent ook iets voor de organisatie. Het aanbod 
moet afgestemd zijn op de vraag. We brengen het aantal gecancelde workshops, 
cursussen en reizen omlaag naar minder dan 10%. 

• We voeren Operational Excellence verder door.  

• Het lokale aanbod is ook te vinden op Bergsportreizen.nl. 
 
Claimen van het winterdomein 
 
We zien veel groeipotentie in het winterdomein, waarin we ons sinds 2015 positioneren. 
Vooral het sneeuwschoenwandelen is populair. 
 
Doelstellingen: 

• 120% meer deelnemers aan cursussen en tochten binnen het winterprogramma (naar 
400 deelnemers). 

 
Versterken van een vereniging voor en door leden 
 
Veel van de workshops, cursussen en reizen in het kerndomein worden met de hulp van 
gemotiveerde leden georganiseerd en uitgevoerd. ‘Voor en door leden’ is een belangrijk 
motto en onderdeel van onze Kernkwaliteiten. Waar de inzet van Nederlandstalig kader niet 
mogelijk blijkt, worden professionele (UIAGM) berggidsen ingezet. Workshops, cursussen en 
reizen buiten het kerndomein worden ingekocht, omdat daar (nog) geen eigen kader voor 
beschikbaar is. Wie met de NKBV de bergen ingaat, moet dat veilig kunnen doen. Waar de 
eigen begeleiding bij de alpiene trektochten op sterkte is, is dat nog een aandachtspunt bij 
de alpiene cursussen en het winterprogramma. We moeten goed kijken hoe we de vraag 
naar alpiene activiteiten kunnen blijven matchen aan de inzet van eigen kader. Een trend die 
ook internationaal zichtbaar is, is dat de jeugd minder geïnteresseerd is in alpiene 
cursussen.  
 
Doelstellingen: 

• We onderzoeken een andere opzet van de jeugdcursussen waarbij een combinatie van 
Nederlandse gidsen en instructeurs wordt ingezet.  

• Om duurzame inzet te stimuleren, ontwikkelen we een adequaat waarderingsbeleid voor 
onze vrijwilligers, waaronder ook voor alpiene tochtleiders en instructeurs.  

• Los van de activiteiten waar UIAGM-gidsen op ingezet moeten worden, streven we naar 
90% inzet van eigen kader. 
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12.  Integraal kernthema Duurzaamheid 

Algemeen 
Duurzaamheid is één van de kernwaarden van de NKBV. De afgelopen planperiode stond in 
het teken van het vergroten van het bewustwordingsniveau bij medewerkers én leden van de 
NKBV. Dat zal belangrijk blijven, maar daarnaast zetten we nadrukkelijk in op actie en 
versnelling. De commissie duurzaamheid fungeert daarbij als aanjager. 
 
De NKBV streeft een duurzame bergsportbeoefening na, maar wat houdt dat nu precies in? 
Een duurzame bergsport heeft een minimale (tot géén) impact op het milieu, draagt bij aan 
het geluk en de hoogtebeleving van de deelnemer(s), vindt plaats met respect voor de natuur 
en houdt rekening met een gezonde leefomgeving voor de lokale bevolking. Dat vraagt om 
een bepaalde houding van de beoefenaar die kiest voor duurzame alternatieven. Onder 
meer op het gebied van bestemming, type vervoer naar en in de bergen (OV versus auto of 
vliegtuig), type verblijf, keuzes voor materiaal en kleding en het soort activiteiten. 
 
Kritische succesfactoren 
 
Leden helpen met het maken van duurzame afwegingen 
 
De NKBV ziet in haar bestaansrecht de opdracht om jonge en toekomstige generaties 
minstens evenveel plezier in de bergen en schoonheid van de bergen te laten ervaren als 
huidige leden. Dit houdt in dat de bergsporters van nu bewust moeten zijn van de gevolgen 
van hun handelingen voor morgen. Wij laten zien dat er keuzemogelijkheden zijn die de 
bergsport duurzamer kunnen maken en stimuleren zo duurzaam gedrag.  
 
Doelstellingen: 

• Iedere bureaumedewerker, instructeur en cursist die NKBV-producten afneemt, beschikt 
over kennis van duurzaamheid, maakt de vertaling daarvan naar de bergsport en 
gedraagt zich bij zijn bergsportactiviteiten op basis van deze kennis.  

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

 
Een klimaatneutrale, duurzame bedrijfsvoering 
 
Een duurzamere wereld begint bij jezelf. Aan het eind van de planperiode heeft de NKBV 
een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Klimaatneutraal betekent dat er geen CO2 wordt 
uitgestoten of dat dit wordt gecompenseerd. Als eerste stap wordt een duurzame QuickScan 
uitgevoerd. Deze scan bestaat uit een inventarisatie van de huidige situatie, een inschatting 
van de impact van de NKBV op het klimaat en een verkenning van de duurzame 
mogelijkheden. Daarmee kunnen we de CO2-voetafdruk van de NKBV bepalen, inzicht 
krijgen in de veroorzakers van de geproduceerde CO2-uitstoot en het verbeterpotentieel 
bepalen. Maar een duurzame NKBV behelst meer dan CO2-reductie. Andere facetten zijn 
onder andere duurzame relaties met leveranciers aanknopen, het watergebruik op kantoor/in 
berghutten terugdringen of Fair Trade producten gebruiken. In onze - interne - organisatie 
zullen we steeds meer kiezen voor duurzame oplossingen. 
 
Doelstellingen: 

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

• Alle centrale en lokale activiteiten die door de NKBV worden aangeboden zijn 
klimaatneutraal. 
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13.  Integraal kernthema Sportklimmen 

 
Algemeen 
De NKBV lanceert met ingang van 2017 een uitgebreid, vierjarig programma Sportklimmen 
waarmee we investeren in de - versnelde - doorontwikkeling van het sportklimmen (inclusief 
paraclimbing). Als een van de takken van bergsport afgelopen jaren sterk is gegroeid, dan is 
het wel het (indoor) sportklimmen. Vooral de jeugd omarmt het, de infrastructuur met 
boulder- en klimhallen wordt continu uitgebreid, sportklimwedstrijden schieten als 
paddenstoelen uit de grond, organisatie en begeleiding professionaliseren en als gevolg 
daarvan krijgen talentontwikkeling en een knowledge/evidence based topsportbeleid serieus 
vorm. 
 
Die onstuimige ontwikkeling dekken we als NKBV nog onvoldoende af. Als we onszelf zien 
als de autoriteit op sportklimgebied, is er nog teveel wildgroei. We bereiken niet alle 
sportklimmers en schieten tekort in het gebruik van social media (juist onder de jeugd zeer 
populair). Het domein van het sportklimmen is niet ingebed in de NKBV-verenigingsstructuur 
en onvoldoende vertegenwoordigd in de besluitvormingsstructuur. In deze jonge sport is ook 
nog veel af te dingen op de topsportcultuur en -mentaliteit.  
 
Op 5 augustus 2016 heeft sportklimmen een Olympische status gekregen. In 2020 zal het 
oog van de internationale gemeenschap ook gericht zijn op atleten die een verticale wand 
(groot en klein) bedwingen. Dat plaatst ons centraler in de wereld van de Nederlandse 
(top)sportbeoefening en het NOC*NSF. En het geeft ons een unieke kans om het totale 
sportklimmen naar de ‘next level’ te brengen, zowel in de breedte als aan de top, en onze rol 
daarin te claimen. 
 
Vandaar een ambitieus en veelomvattend programma, ingebed in het meerjarenbeleidsplan, 
waarbij een duidelijk toekomst voor het sportklimmen is gedefinieerd. In 2020 zijn we een 
volwaardige wedstrijdsport met bijbehorende topsport infrastructuur en -cultuur op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau. Met als resultaat dat de Nederlandse top structureel aansluit 
op de internationale top 20. En op recreatief of breedtesportniveau is voor iedere klimmer 
een passend aanbod en faciliteren wij - met de klimhallen - sportklimmers om een leven lang 
actief te zijn. Het toegenomen belang van sportklimmen is ook terug te zien in de bestuurlijke 
verankering binnen de NKBV. 
 
We leggen de lat hoog in een voor de NKBV uitzonderlijk project. Zoiets vereist ook een 
stevige financiële investering. De totale projectkosten bedragen over vier jaar € 225.000,-. 
We proberen daarbij het beslag op de eigen middelen zo beperkt mogelijk te houden door 
extra sponsorinkomsten te genereren.  
 
Tot slot onderzoeken wij binnen dit kernthema de mogelijkheid om in samenwerking met een 
externe partij een internationale wedstrijd te organiseren. 
 
Kritische succesfactoren  
 
Ontwikkelen van de breedtesport 
 
Een sterkte topsport kan niet zonder breedtesport en voldoende aanwas van talent en 
kwaliteit. Die aansluiting kan en moet nog veel beter gemaakt worden. In 2020 moeten er 
met ondersteuning van de NKBV circa 10 tien duurzame, kwalitatief hoogstaande 
jeugdopleidingen beschikbaar zijn voor talenten op lokaal en/of regionaal niveau. Zij bieden 
diverse trainingen voor diverse doelgroepen en niveaus, waardoor doorstroom naar de top 
mogelijk is en voor ieder niveau aanbod op maat is (mini-talentpiramides). 
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Doelstellingen: 

• De NKBV investeert in programma’s op maat die in een vereniging, club, hal of andere 
organisatievorm talentvolle jeugd begeleidt en opleidt. 

• De NKBV investeert in het opleiden van trainers, coaches, routebouwers en juryleden. 
De SKT opleidingen zijn daartoe in ontwikkeling, worden structureel geëvalueerd en 
verbeterd en er komt specifiek meer ruimte voor bij- en nascholing en kennisuitwisseling.  

• De NKBV investeert in doorontwikkeling van de regiocompetitie om op het niveau van de 
breedtesport klimmers op te leiden en te enthousiasmeren voor wedstrijdsport en 
topsport. 

• De NKBV investeert in communicatie om de doelgroep beter te bereiken en te binden, als 
lid en als deelnemer. 

 
Ontwikkelen van de wedstrijdsport 
 
De afgelopen jaren heeft de NKBV met het opzetten van regionale wedstrijden een brug 
willen slaan van breedtesport naar wedstrijdsport. Het begin is er, maar het format moet nog 
helderder uitgewerkt en landelijk uitgebouwd worden. Wedstrijden zijn cruciaal voor de 
ontwikkeling naar topsport. Maar dan wel wedstrijden die atleten voorbereiden op de 
internationale competitie en meer ruimte bieden om je als atleet echt te onderscheiden. 
 
Doelstellingen: 

• De NKBV investeert in het doorontwikkelen van de regionale competitie. 

• De NKBV investeert in het verbeteren van de kwaliteit van de nationale wedstrijden (via 
een vaste routebouwer, opleidingen voor routebouwers en juryleden et cetera). 

• De NKBV investeert (met de hallen) in een adequate wedstrijdinfrastructuur. 

• De NKBV investeert in internationale wedstrijden voor jeugd en senioren met als doel om 
op te leiden, te inspireren en te leren. We vergroten de sponsorpropositie en de 
doelgroep en het publiek en verstevigen de internationale positie om toegang te krijgen 
tot internationale kennis en ervaring. 

• De NKBV verkent de mogelijkheden om interregionale wedstrijden te organiseren met 
buurlanden. 

 
Ontwikkelen van de topsport 
 
Afgelopen twee jaar heeft het nieuwe begeleidingsteam een sterke basis neergezet voor 
topsport. Met evidence based trainingsmethodieken en de focus op jeugd en de 
professionalisering van atleten. Cruciaal is nu om de huidige erg smalle top te verbreden en 
een manier te vinden om zowel flexibel als zakelijk en doelmatig te zijn in het selecteren en 
investeren in toptalent. 
 
Doelstellingen: 

• De NKBV investeert in een talentvolgsysteem waarmee atleten uit het Nederlands Team 
en daarbuiten samen met hun trainers en coaches professioneel kunnen trainen. 

• De NKBV investeert in uitbreiding van de uren van het begeleidingsteam voor een veilige 
en toereikende begeleiding van jonge atleten. 

• De NKBV investeert in de ontwikkeling van een fulltime topsportprogramma met het 
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Amsterdam. 

• De NKBV investeert in het vergroten van de wedstrijdervaring op internationaal niveau 
voor de top van Nederland. In 2017 zal geïnventariseerd worden op welke wijze atleten 
internationale ervaringen kunnen opdoen (uitbreiden aantal uitzendingen, wildcards, 
trainingsstages naar klimcentra met internationale allure). 

• De NKBV investeert in het opleiden van het begeleidingsteam. 
  



 
 

33 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

14.  NKBV 115 jaar 

 
 ‘Een vereniging die zijn verleden niet eert is zijn toekomst niet weerd’.  
De NKBV bestaat 115 jaar in 2017. Uiteraard staan we daar bij stil. Het geeft een feestelijk 
tintje aan het begin van de nieuwe planperiode en trekt een mooie lijn van verleden naar 
heden en toekomst.  
 
 

15.  Dankwoord 

 
Dit meerjarenbeleidplan is opnieuw tot stand gekomen dankzij de inzet van velen.  
De betrokkenheid van vrijwilligers (uit secties, regio’s, commissies, SAC’s en 
klimverenigingen) en het verenigingsbureau was wederom zeer waardevol. We hadden met 
het vorige meerjarenbeleidsplan samen al een succesvolle route uitgestippeld. Nu was het 
zaak om door te gaan op deze ingeslagen weg, accenten te benoemen en vooral ook onze 
organisatie aan te gaan passen aan de sterk veranderende omgeving en wensen van onze 
(potentiële) leden. Het resultaat mag er zijn: een aansprekend en breed gedragen 
meerjarenbeleidsplan. Onze dank gaat uit onder andere naar: 
 
Reindert Lenselink (erelid) 
Frans Demmers (erelid)  
Herman Tijsen (lid) 
Leon Verstappen (lid) 
Manne van Riek (lid) 
Piet Wintermans (lid) 
Ronald van Wieren (lid) 
Ronald  Duin (lid) 
Willibrord Mokveld (lid) 
Marjo van Dam (lid) 
Jeroen Frie (lid) 
Ingrid Sagasser (lid) 
Giel Swager (lid) 
Andreas Dijk (lid) 
Guusje van Leeuwen (lid) 
Ed van Dam (lid) 
Thomas Dunkerbeck (lid) 
Sid Houtman (lid) 
Hans Kattouw (lid) 
Han van den Nouland (lid) 
Paul Schut (lid) 
Eric Bloembergen (lid) 
Flo Vogel (lid/NSAC) 
Arjen Kingma (lid/NSAC) 
Efrath Silver (lid commissie duurzaamheid) 
Pieter Jan de Bree (projectbegeleiding MJBP) 
Gijs Stegink (voorzitter regio Oost) 
Rob Blok (voorzitter 50plus)  
Ton Gerards (voorzitter regio Midden-Brabant) 
Henk van Zelst (penningmeester regio Midden-Nederland) 
Marrigje Hartman (voorzitter commissie beroep van toetsing) 
Menno Koster (voorzitter commissie basiskampen)  
Frans van Stigt Thans (voorzitter WATT) 
Henk Bosma (lid commissie duurzaamheid) 
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Rob Havenaar (voorzitter regio Midden-Nederland) 
Eveline van Tuinen (projectcoördinator opleidingen NKBV) 
Court Haegens (voorzitter CEAT) 
Gert van Beek (voorzitter commissie duurzaamheid) 
Jaap van der Veen (voorzitter licentie en toetsingscommissie) 
Alex Bijlsma (voorzitter regio Limburg) 
Remco van Bergen (bestuurslid regio Limburg) 
Vincent van Beek (voorzitter regio Haaglanden) 
Antoon Frijters (bestuurslid regio Midden-Brabant) 
Paul Kwakkenbos (bestuur NKBV) 
Aukje van Weert (projectcoördinator sport NKBV) 
Harald Swen (projectcoördinator veiligheid NKBV) 
Naomi Persoon (medewerker marketing & communicatie NKBV) 
Heleen van der Kaaden (hoofd marketing en communicatie NKBV) 
Femke Welvaart (eindredacteur Hoogtelijn) 
Mirjam Jansens (hoofd ledenservice NKBV) 
Anton Delsman (hoofd sport NKBV) 
Robin Baks (directeur NKBV) 
 
Ook dank aan: 
Mira Jongeneelen  
Klankbordgroep (voorzitters van de regio's, secties, commissies en klimverenigingen) 
Hallen, trainers en andere belanghebbenden in het ‘Hallenoverleg’ 
Afgevaardigden die hebben deelgenomen aan de Buzzmaster sessie na afloop van  
de VvA 18 juni 2016. 
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16.  Nawoord 

 
De NKBV streeft de verbinding na tussen mensen die een passie delen voor de bergsport, 
outdoor of indoor. Dat werd ook in praktijk gebracht bij de totstandkoming van dit 
meerjarenbeleidsplan. Alleen stond in deze gezamenlijke exercitie niet zozeer het ‘doen’, 
maar het ‘denken’ centraal. Actieve leden vonden elkaar in bespiegelingen over de toekomst 
van onze vereniging. En wat dan telkens blijkt: het is moeilijk vooruitkijken, wanneer de 
maatschappelijke omstandigheden zo snel veranderen als in deze tijd. Uiteindelijk hebben 
we dat ook onderkend in dit meerjarenbeleidsplan. Door uitdrukkelijk de ambitie uit te 
spreken om de organisatiestructuur te flexibiliseren bijvoorbeeld. Maar ook door de 
strategische kaders wat breder te maken. Allemaal met als doel om makkelijker en sneller in 
te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Wat dit betekent? We zijn nog niet uitgedacht. Ook de komende vier jaar hebben we onze 
vrijwilligers en betrokken leden hard nodig, niet alleen om uitvoering te geven aan de 
plannen van dit meerjarenbeleidsplan, maar ook om ze verder te verdiepen, aan te vullen of 
ook (deels) los te laten. Om de vinger aan de pols te houden en onze vereniging aansluiting 
te laten houden bij de tijdgeest. Dit meerjarenbeleidsplan is meer dan ooit wat de NKBV zelf 
wil zijn: een gids en een bron van inspiratie en samenwerking. Nu begint het pas. Samen 
gaan we verder op weg. 
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17.  Globaal Bestedingsplan 2017 - 2020 
 

 

Begroting verdeling Begroting verdeling Begroting verdeling Begroting verdeling verschil

BESTEDINGSPLAN 2017-2020 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % % 

Aantal leden 61.000 groei +1.7% 62.000 groei +1.7% 63.000 groei +1.7% 64.000 groei +1.7%

Contributies leden 2.704.000 78,99 2.777.000 78,99 2.856.000 79,09 2.935.000 79,24 0,25

Subsidies 315.250 9,21 315.250 8,97 315.250 8,73 315.250 8,51 -0,70

Marketingbaten 171.000 5,00 177.300 5,04 184.100 5,10 189.000 5,10 0,11

Verkoopbaten producten 190.100 5,55 197.000 5,60 203.600 5,64 212.100 5,73 0,17

Deelnemersbijdragen kaderactiviteiten 42.750 1,25 49.100 1,40 52.100 1,44 52.600 1,42 0,17

TOTAAL BATEN 3.423.100 100,00 3.515.650 100,00 3.611.050 100,00 3.703.950 100,00 0,00

Sportaanbod (Topsport, Wedstrijdsport) 199.000 5,79 210.070 6,02 222.670 6,20 234.800 6,36 0,57

Sportondersteuning (Breedtesport) 364.510 10,61 378.450 10,85 385.900 10,74 394.050 10,68 0,07

Ledenservice 126.070 3,67 120.100 3,44 122.700 3,41 125.500 3,40 -0,27

Reciprociteit aan Gründervereine 400.000 11,65 400.000 11,47 400.000 11,13 400.000 10,84 -0,80

Sport 1.089.580 31,73 1.108.620 31,78 1.131.270 31,48 1.154.350 31,29 -0,43

Inzet media/ledenwerving 221.520 6,45 238.100 6,82 253.430 7,05 263.670 7,15 0,70

Verenigingsmagazine 'Hoogtelijn' 218.500 6,36 223.300 6,40 228.100 6,35 233.500 6,33 -0,03

Bibliotheken 15.000 0,44 15.500 0,44 16.000 0,45 16.500 0,45 0,01

Marketing & Communictie 455.020 13,25 476.900 13,67 497.530 13,84 513.670 13,92 0,68

VvA, Bestuur, Beleidsontwikkeling 51.600 1,50 51.600 1,48 51.600 1,44 51.600 1,40 -0,10

Huisvesting 87.860 2,56 88.660 2,54 90.200 2,51 91.700 2,49 -0,07

Kantoor 125.440 3,65 130.570 3,74 138.850 3,86 136.230 3,69 0,04

Algemene kosten 79.100 2,30 80.500 2,31 82.000 2,28 83.500 2,26 -0,04

Organisatie 344.000 10,02 351.330 10,07 362.650 10,09 363.030 9,84 -0,18

Personeel 1.711.700 49,84 1.720.300 49,31 1.773.300 49,34 1.831.500 49,65 -0,19

Doorbelasting gedetacheerd personeel -165.900 -4,83 -168.300 -4,82 -170.900 -4,76 -173.500 -4,70 0,13

Personeel 1.545.800 45,01 1.552.000 44,48 1.602.400 44,59 1.658.000 44,94 -0,07

TOTAAL LASTEN 3.434.400 100,00 3.488.850 100,00 3.593.850 100,00 3.689.050 100,00 0,00

Financiële baten 12.500 15.000 17.500 20.000

Bestemmingsreserves (onttrekkingen) 0 0 0 0

Resultaat Deelneming NKBV-Zomerprogramma 0 0 0 0

JAARRESULTAAT NKBV 1.200 41.800 34.700 34.900

totale investering

Projecten -53.000 -55.000 -57.000 -60.000 -225.000,00

effect op ev

MUTATIE ALGEMENE RESERVE -51.800 -13.200 -22.300 -25.100 -112.400,00

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 1.554.496 92,46       1.541.296 92,40        1.518.996 92,30        1.493.896 92,18        

Bestemde reserve 126.776 7,54          126.776 7,60         126.776 7,70         126.776 7,82         

Totaal Eigen Vermogen 1.681.272 100,00 1.668.072 100,00 1.645.772 100,00 1.620.672 100,00

Vastgesteld maximum Weerstandscapaciteit 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000

ruimte voor investering uit Eigen Vermogen 404.496 391.296 368.996 343.896


