
 

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 

 

Aanwezig: 

 Anne Joustra, Marloes Berkers, Mark Claassen, Ank Tielrooij, Ton van Baal, Jan Ernest, Marleen van 

Aartijk, Armando Grigoletto, Paul Zandveld, Bart Peters, Rogier Wassenberg, Jasper Lanters 

Afmelding met kennisgeving: Elout Korevaar, Lyda van Royen, Alexander van Holstein, Hans 

Spaargaren, Hans Tielrooij. 

1. Opening 

Om 19:35 uur opent Marleen van Aartrijk de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Voor de agenda verwijst Marleen naar de betreffende dia. 

2. Notulen jaarvergadering 2013 

Tekstueel: 

- Blz. 5. Plaatsvervangende afgevaardigden zijn: 

Toevoegen aan de lijst van plaatsvervangende afgevaardigden  Anne Joustra, 3e jaar. 

Inhoudelijk: 

De actiepunten van 2013 zijn uitgevoerd. 

De notulen worden vastgesteld en akkoord bevonden.  

3. Mededelingen 

Vanuit het bestuur zijn er geen mededelingen. 

4. Jaarverslag 2013 

Het jaarverslag wordt toegelicht door Marleen van Aartijk.  

De hoofdpunten zijn: 

Facebook-pagina 

De VOC heeft het initiatief genomen voor het opzetten van een Facebook-pagina “Klimmen met 

NKBV-Oost Brabant”. 

Lezingen 

De lezingen zijn nieuw leven ingeblazen. Er zijn dit jaar twee lezingen gegeven: in juni door onze 

eigen instructeur en lid van de VOC, Rogier Wassenberg en in november door Bas Visscher. 

Gezamenlijk klim- en wandelweekend 

Het gezamenlijke klim- en wandelweekend is dit jaar druk bezocht.  



Jeugd 

Er zijn dit jaar veel aanmeldingen geweest. Het toegewezen krijgen van de juiste klimgebieden en 

krijgen van voldoende instructeurs blijft soms een uitdaging. 

SOC 

De interesse in SOC activiteiten is constant gebleven. 

Licenties 

De instructeurslicenties voor alle actieve instructeurs zijn (voorwaardelijk) verlengd. Het kader is 

uitgebreid met 3 nieuwe SKB’ers en 1 nieuwe SKI. 

Klimweekenden 

De klimweekenden lopen goed. De beginnerscursus, de bergwandelcursus en de klettersteig 

workshop waren helaas geannuleerd wegens te weinig deelnemers. 

De bibliotheek 

Het bezoekersaantal van de bibliotheek is gedaald en tevens is er een tekort aan vrijwilligers. 

Landelijk speelt er een discussie over de (digitale) toekomst van de bibliotheek. 

Het jaarverslag wordt vastgesteld en akkoord bevonden. 

5. Financieel jaarverslag 2013 

Aan de hand van de uitgereikte stukken geeft Jan Ernest een korte toelichting op de diverse 

onderdelen van de afrekening 2013. 

Cijfers Vereniging Algemeen 

Landelijke bijdrage: 

De landelijke bijdrage is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Er zijn dit jaar iets meer 

leden bijgekomen. 

 

Bestuurskosten: 

De reiskosten van het bestuur waren dit jaar iets hoger dan begroot. Dit heeft te maken met 

het feit dat de secretaris een workshop heeft bijgewoond, welke heeft plaatsgevonden in de 

regio Midden-Brabant. 

 

Materialen depot: 

Voor de regio zijn er nieuwe touwen en gordels gekocht. De jeugd heeft ook nieuwe kratten 

gekocht. 

Cijfers Activiteiten 

Jeugdcommissie: 

De uitgaven zijn lager dan de inkomsten. Dit komt door het  goedbezochte outdoor-

weekend, en het feit dat de activiteit veranderd was. 

 



Wandelcommissie: 

Het gecombineerde wandelweekend was goed bezocht. De wandelcommisie heeft zelfs een 

beetje geld overgehouden. 

 

VOC: 

De bergwandelcursus, de klettersteig workshop en de beginnerscursus gingen niet door.  

De thema training TB1 is dit jaar niet gegeven omdat dit om de twee jaar plaatsvindt. 

De inkomsten en uitgaven van de klimweekenden vielen lager uit dan begroot. De reden 

hiervoor is dat deze gecombineerd waren met het opleiden van instructeurs en het behalen 

van een klimvaardigheidsbewijs. 

De uitgaven voor het Instructeur bijscholingsweekend waren hoger dan begroot. De reden 

hiervoor is dit weekend in Ettringen was en er vergoedingen uitgekeerd moesten worden; 

waaronder ook aan mensen die het jaar daarvoor niks hadden ontvangen. 

De uitgaven van de BLS waren hoger dan begroot. Dit had te maken met het feit dat er 2 

mensen een weekend op EHBBO-cursus moesten. De grootste kostenpost daarbij was het 

betalen van de instructeur.  Er wordt gekeken naar een samenwerking met de regio Midden-

Brabant.  

 

Bergsportmarkt: 

De bergsportmarkt is in 2013 niet gehouden. 

 

6. Kascontrolecommissie 

Paul Zandveld en Henri Verkampen hebben de kascontrolecommissie gevormd voor het jaar 2013. Zij 

vonden dit jaar alles heel overzichtelijk en konden bij elke steekproef de bedragen makkelijk 

traceren. Alle posten klopten.  

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De penningmeester Jan Ernest wordt decharge verleend. 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 

Paul Zandveld wordt bedankt voor zijn inbreng van de afgelopen 2 jaar. 

Henri Verkampen wordt voor het jaar 2014 herbenoemd. 

Anne Joustra wordt voor het jaar 2014 benoemd. 

8. Verkiezing regiobestuursleden 

Het bestuur wordt geïntroduceerd zijnde: 

- Elout Korevaar (kandidaat bestuurslid / voorzitter) 

-  Marloes Berkers (kandidaat bestuurslid / secretaris) 

- Jan Ernest (kandidaat bestuurslid / penningmeester), na een eerste termijn van 3 jaar 

- Mark Claasen (kandidaat  bestuurslid / algemeen bestuurslid) 

De bestuursleden stellen zich voor. De vergadering stemt in met de benoeming van Elout Korevaar 

tot bestuurslid / voorzitter, de benoeming van Marloes Berkers tot bestuurslid / secretaris, de 

herbenoeming van Jan Ernest tot bestuurslid / penningmeester, de benoeming van Mark Claassen tot 

bestuurslid / algemeen bestuurslid. 



Marleen van Aartrijk neemt na vijf jaar afscheid van het bestuur. Zij wordt bedankt voor haar inzet in 

het bestuur in de afgelopen jaren. Marleen van Aartrijk wordt decharge verleend. 

9. Speerpunten 2014 

Het nieuwe bestuur heeft voor 2014 een aantal speerpunten opgesteld: 

A) Het behartigen van de belangen van de regio bij o.a. landelijke discussies en de regiowebsite.  

B) Meer doen aan PR: denk daarbij aan het benaderen van nieuwe leden en het benaderen van 

de deelnemers van het zomerprogramma (ZP). 

C) De Regiowebsite 

D) Het maken van een kennismakingsronde langs de commissies, de ESAC, de klimhallen in de 

regio (waaronder Monk en Neoliet). 

 

10. Regio website 

Eind 2012 is de nieuwe landelijke website gelanceerd. In 2013 is er een project opgestart om de regio 

website aan te passen. Sommige regio’s hebben een eigen website, terwijl er ook regio’s zijn die een 

NKBV-website hebben. De wensen van de webbeheerders van de regio zijn meegenomen. Deze 

blijken echter ver uit elkaar te liggen. Eind 2013 is de website van de Regio Amsterdam als pilot 

online gegaan.  

Begin april 2014 is er een bijeenkomst in Woerden om de achterkant van de website toe te lichten. 

Aan de regio’s is het nu de keuze om over te stappen op de stijl van de landelijke website of om zelf 

de eigen website te behouden danwel een eigen website te beginnen.  

Wanneer de landelijke stijl wordt gevolgd, heeft dit de volgende voordelen: er is een uniforme NKBV-

stijl, we zijn als regio minder afhankelijk van onze webbeheerder Bart, onze webbeheerder Bart heeft 

minder werk aan de website.  

Wanneer de landelijke stijl wordt gevolgd heeft dit de volgende nadelen: onze commissies gaan bij 

het organiseren van activiteiten een aantal passen terug zetten doordat er is sprake is van een 

beperktere functionaliteit van de website, de kosten gaan omhoog: 19 euro in plaats van 5 euro per 

maand voor het hosten van de website + eenmalig 1250 euro voor het omzetten van de website. Het 

is nog geheel onduidelijk was het gebruiksgemak van de website zal zijn. 

Als bestuur kunnen we inhoudelijk gezien nog geen keuze maken op dit moment. Daarvoor moet 

eerst de bijeenkomst van april 2014 in Woerden worden afgewacht. Het bestuur stelt het volgende 

voor:  

1) Er wordt op de begroting van 2014 een post opgenomen voor de website.  

2) Het bestuur krijgt de vrijheid om in samenspraak met onze webbeheerder Bart een keuze te 

maken over de website. 

Beide voorstellen worden akkoord bevonden. 

11. Begroting 2014 

De penningmeester Jan Ernest doorloopt de begroting aan de hand van de Excel-sheets. 

Opgemerkt wordt dat de kosten voor het kader een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is.  



Besloten wordt om diverse posten op de begroting aan te passen, te weten: 

Tekstueel: 

- Cursus module 2 (gevorderden) moet worden: Cursus module 4 (gevorderden). 

- Opleiding tot zelfstandig klimmer moet worden: KVB OV. 

- Opleiding SKB – SKI – LC moet worden: Opleiding SKB – SKI – LC – PB – BE. 

Inhoudelijk: 

- Het verhogen van de kosten van de website / e-mailserver, dit met het oog op het te nemen 

besluit wat we gaan doen met de regiowebsite. 

- Het laten vervallen van de Bergwandelcursus op de begroting, omdat reeds in de VOC is 

besloten dat deze niet doorgaat wegens te weinig animo. 

- Het opnemen van een bedrag in de begroting voor de BLS (500 euro) omdat er dit jaar 

nieuwe instructeurs worden verwacht waaronder 2 nieuwe SKI’ers. 

De begroting wordt met aanpassing van bovenstaande vastgesteld en akkoord bevonden. 

12. Commissies & verkiezing afgevaardigden 

Commissies: 

De commissies waren in 2013 goed bezet, met uitzondering van Bibliotheek. 

Er hebben in verschillende commissies mutaties plaatsgevonden: 

- VOC: 

Afgetreden: Ton van de Berg, Paul Gevers 

Toegetreden: Inge van Vilsteren, Jan van de Hurk, Pieter van Leeuwen 

 

- SOC: 

Afgetreden per 1 april: Marijke Smulders 

Toegetreden per 1 april: Hans Spaargaren 

 

- Bieb: 

Afgetreden: Folkert Gehem 

 

- Lezingen: 

Toegetreden: Elout Korevaar 

Alle commissies en haar leden worden bedankt voor hun inzet! 

Afgevaardigden: 

Vaste afgevaardigden zijn: 

- Marleen van Aartrijk, 3e jaar 

- Jan van den Broek, 2e jaar 

- Rogier Wassenberg, 2e jaar 

- Elout Korevaar, 1e jaar (bestuur) 



- Mark Verkampen, 3e jaar 

- Vacature 

Plaatsvervangende afgevaardigden zijn: 

- Lyda van Royen, 2e jaar 

- Jan Ernest, 2e jaar (bestuur) 

- Ank Tielrooij, 3e jaar 

- Anne Joustra, 3e jaar 

- Vacature 

- Vacature 

De vergadering gaat akkoord met de afgevaardigden. 

Het bestuur vraagt om de vrijheid de openstaande vacatures in te vullen. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

De afgevaardigden worden bedankt voor hun inzet! 

13. Rondvraag 

Bart Peters: Wanneer krijgen wij van de landelijke website alle overzichten? 

Antwoord: Deze worden aan het eind van het eerste kwartaal verwacht. 

14. Sluiting 

Marleen van Aartrijk dankt alle aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering. 

Eindhoven/Helmond, maart 2014 

Marloes Berkers, secretaris 

 

 


