
Cascade VZW 

Verslag Algemene Ledenvergadering 

24 februari 2019 
 

Aanwezige effectieve leden: Rosita, Dirk, Petit, Rien, Stijn Sch., Chris, Steven D, Kristel, Nancy, 
Etienne, Steven Verk., Johny K., Mario, Patrick, Kenneth, Geert, Kris C. (17) 

Verontschuldigde effectieve leden: Geen 

Volmachten:  Franky Cordy aan Mario, Myriam V. aan Chris, Kathleen V. aan Rien, Pierrot aan 
Christel , Boeie aan Dirk, Karel aan Stijn Sch., Stijn R.  aan Rosita . (7) 

➔ 24 STEMMEN 

Afwezige effectieve leden: Geen 

Aanwezige toegetreden leden: Pieterjan, Dieuwert, Wouter, Chloe, Maxim, Bertje (6) 

Verontschuldigde toegetreden leden: Luc, alain, yvan, michael en herman 

Steunende leden & dubbel leden : Geen 

Verontschuldigde steunende & dubbel leden: Geen 

VERSLAG 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

De laatste 2 jaar zijn we op zoek naar medewerkers. Het is de bedoeling dat we gerichte acties 
hiervoor zullen ondernemen. 
 
De veelzijdigheid van de clubwerking (administratie, nieuwe (veiligheids)technieken, etc.) zorgt voor 
heel wat uitdagingen. Het bestuur is het laatste jaar versterkt met Pierrot, maar we blijven op zoek 
naar extra bestuursleden, trainers en ervaren speleologen om begeleiding in de grotten te blijven 
garanderen. 
 

2.Verkiezing nieuwe effectieve leden  

 
Cascade = vzw. 2 soorten leden. Toegetreden en effectieve leden. Enkel deze laatste zijn 
stemgerechtigd en toegetreden leden moeten hun kandidatuur indienen om effectief lid te worden.  
Kandidaat-effectieve leden worden op de AV verkozen. 
 
AV (lees: de effectieve leden) beslist de clubwerking en de RVB is uiteindelijk enkel een gedelegeerd 
bestuur. 
 
Vraag: kan stemming met handopsteking? 
Antwoord: OK! 
 
Dieuwert, Wouter en Maxim krijgen telkens 24 JA-stemmen. 
 
Vanaf nu hebben we een totaal van 27 effectieve leden. De nieuwe effectieve leden mogen straks 
meestemmen.  



3. Werking Bestuur 

a) Algemeen  

 

De mandaten van Kenneth, Rien en Geert (2016/2017/2018) vervallen. Deze mandaten kunnen 
verlengd worden. Verder is er nog steeds één openstaande plaats in het  mandaat 
(2018/02019/2020. De mandaten van de andere bestuursleden lopen nog. 

Afgelopen jaar stonden er 5 vergaderingen gepland waarop 102 agendapunten besproken werden. 
Gemiddeld gezien zijn 4,6 van de 6 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. Betrokkenheid van 
de leden is belangrijk om kort op de bal te kunnen spelen en snel beslissingen te nemen. 

b. oproep  

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe sponsors, nieuwe leden, medewerkers i.f.v. dossiers nieuwe 
uitstappen, etc. 

c. Communicatie 

Draaiboek: vervangt de ledeninfo’s die in het verleden per kalender meegestuurd werden. Dit zorgt 
voor een vermindering van administratieve werklast naar de toekmost toe. Uiteraard kunnen hier 
nog wijzigingen gebeuren. Als het draaiboek upgedate moet worden, zal dit telkens via mail 
verstuurd worden. 

Communicatie via mail kan nog steeds beter. Communicatie start steeds naar alle leden, alle leden 
krijgen ook 1 rappel. Daarna krijgen enkel de leden die reageerden nog de informatie die volgt op de 
eerste mailing.  

d. optiepunt 2018 – 30-jaar Cascade 

We hebben hier heel wat extra activiteiten voor ingericht. Enkel op de maaltijd i.f.v. 30-jaar cascade 
kon de opkomst heel wat beter. 

e. Optiepunt 2019 – opleiding en rekrutering → We want YOU! 

We willen dit jaar vooral inzetten op nieuwe actieve (eventueel effectieve) leden. Het bestuur zal 
doelgericht en actief initiatieven op poten zetten om dit te bewerkstelligen, bijvoorbeeld initiatie 
vriendenkring leden. 

Vraag: Zijn er nog suggesties? De leden krijgen de kans om hierover na te denken. 

Doel: verjonging van de club en het bestuur. 

f. VVS - Sportdienst – sportraad 

VVS 

Nieuwe voorzitten VVS + opening nieuw verbondshuis. Ook cascade was hier vertegenwoordigd. 

AV VVS → we hebben 6 stemmen, voorlopig slechts 4 kandidaten. Graag vanavond aangeven als je 
nog graag zou aansluiten. 

Nieuw verzekeringskantoor, voor leden geen probleem, voor dagverzekeringen hebben we terug 3 
Cascade bestuursleden  die  bevoegdheid van het VVS kregen.  

Er zijn tevens nieuw documenten voor gast(grot)duikers. 1 document die de voorwaarden specifieert 
en een ander document waarin de gegevens worden genoteerd . 

Volgend jaar start de nieuwe opleiding A-brevet → inschrijvingen op 21/06 vanaf 20u. 



Sportdienst – raad 

Zij regelen nog steeds een tussenkomst voor lidgeld voor -18-jarigen. 

SNS (Sport Na School) bestaat ook nog steeds. Secundaire scholen bieden dit aan hun leerlingen aan 
en zij kunnen hiermee bij ons komen trainen. 

HH-reglement en subsidiereglement werd gewijzigd. Enkel binnen dit laatste is er iets van toepassing 
voor ons.  

Om subsidies te krijgen voor jeugdleden moet je als club 20 jeugdleden hebben. Cascade voldoet 
daar niet aan. Nu ook tellen de bijscholingen van bestuursleden mee en kan je subsidies krijgen, 
indien de club minimum  5 jeugdleden heeft.  Daar voldoet Cascade  aan 

Farys 

BA verzekeringen van stad (franchise van €125 per schadegeval ten koste van de ) komt tussen als 
het cascadelid schade berokkend aan het gebouw.  

Keuring klimmuur moet gebeuren volgens Farys. Het bestuur is hier volop mee bezig, maar er zijn 
geen instanties die klimmuren (voor speleo) keuren. Stad zal muur controleren, het materiaal dat wij 
op de training voorzien blijft in ons beheer en moeten wij dus opvolgen. Op training moeten wij 
telkens aangeven dat alles nog intact is. Als dit niet het geval is, telkens duidelijk vermelden wat het 
probleem is en wat we er aan zullen doen. 

Vraag: wat als het zou branden in de spui? Er hangt daar ook heel wat materiaal van de club? 

Watertoren: rennovatie start in 2019. Heeft in principe nog niks te maken met de klimmuur of het 
speleoparcours  Pre-installatie zal al in deze fase gebeuren (cf. versterking i.f.v ankerpunten om te 
klimmen). 

Hoe dit uitgebaat zal worden is nog niet duidelijk. We hebben dus geen zicht op hoe vaak we hiervan 
gebruik zullen kunnen maken. In 2021 staat de opening gepland en kunnen de werken i.f.v. klimmuur 
en speleoparcours aangevat worden. De kosten voor de vaste elementen zijn voor de stad. Touwen 
en musketons moeten door de club betaald worden (+/- €3000). 

g. Bestuurstaken  

beleidstaken, administratieve taken enz  … 

 

5. digitale communicatiemiddelen  

a. GDPR-wetgeving 

Privacy-wetgeving 2018: general data protection regulation = gegevensbescherming. Als club mogen 
we niet zomaar gegevens gebruiken van de leden, tenzij we dit expliciet aan jullie vragen. Behalve als 
dit contractueel nodig is. 

Hoe lossen we dit als club op? HHR werd gewijzigd en privacy verklaring (cf. art. 6, punt 3 en punt 6) 
werd hierin opgenomen. Leden moeten aanvaarden bij inschrijven en op de hoogte zijn van de 
inhoud hiervan. Hiermee geven de leden toegang om de persoonsgegevens van de leden te 
gebruiken, zolang wij als club aangeven waarvoor we het gebruiken en hoelang we de gegevens 
bijhouden. Dit staat in deze verklaring. 



Vraag: Wat als ik als individu niet wil dat mijn gegevens gepubliceerd worden in het boekje? Kan dit? 
Want als ik me inschrijf ga ik automatisch akkoord met de privacyverklaring, aangezien ik me anders 
niet kan inschrijven. 

Antwoord: In de verklaring staan ook duidelijk de rechten van de leden vermeld + in het boekje staan 
de namen niet meer. 

Deze verklaring werd ook meegestuurd met de uitnodiging van de AV en kan je tevens vinden op de 
website > info > VZW > link. 

GDPR-verantwoordelijke = Kenneth. 

b. website 

Doel = info verstrekken aan buitenstaanders en leden. 

Op de website is er tevens een afgeschermde ruimte waarbinnen de ledenprofielen opgenomen 
worden. Hierin staan heel wat persoonlijke gegevens. Elk (nieuw) lid zal binnenkort moeten inloggen 
als zij hun standaard-wachtwoord nog niet gewijzigd hebben. Dit om de gegevens van iedereen te 
beschermen. Als dit niet gedaan wordt, zal je als lid de toegang tot de afgeschermde ruimte 
ontnomen worden. 

Ieder lid bekijkt tevens zijn gegevens, past aan indien noodzakelijk en geeft een seintje aan het 
bestuur. 

Vraag: Waarom werken we in de toekomst niet met een logboekje? 

Antwoord: Dit zorgt er voor dat de werklast inderdaad verminderd, maar zorgt er ook voor dat we 
geen totaalzicht meer hebben over de werking van club i.f.v. de activiteiten. 

In de nabije toekomst zullen er een aantal veranderingen gebeuren aan de website: 

- foto’s niet meer per jaar; 

- geplande activiteiten als rubriek zal wegvallen; 

- etc. 

b. mailadressen 

→ nieuw mailadres: GDPR@speleocascade.be (contactpersonen: kenneth en dirk) 

c. De facebook pagina 

Deze pagina wordt zeer intensief gebruikt. Evenementen en bestanden worden regelmatig aangevuld 
en opgekuist. 

BELANGRIJK: als je foto’s wil toevoegen, doe je dit best in een map. Dit moet je aanvragen aan 
iemand die facebook beheert (vb. leden RVB). Anders is het zeer moeilijk om achteraf deze foto’s 
terug te vinden.  

Uiteindelijk 190-leden op deze pagina. 

6. Werkgroep Jongeren en trainers  

We blijven ons best doen om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Zowel de nieuwkomers als de 
ervaren leden. Voor deze laatste groep zetten we steeds een bepaalde (speciale) techniek in de verf 
op de training. 

mailto:GDPR@speleocascade.be


In Villers le gambon hebben we gewerkt op enkele veiligheidstechnieken. De volgende editie staat in 
het teken van “start to equipeer”. 

Trainers hebben ook een interne training gedaan om eigen kennis up te daten. 

Ook hier zijn we op zoek naar nieuwe trainers. John heeft dit jaar besloten om hier niet meer te 
ondersteunen. 

INTERNE OPLEIDINGEN → C-grotduikers meer ervaring opdoen, Barchon en Villers i.f.v. technieken 
en equiperen. 

7. Werkgroep explo.  

Als werkgroep explo zijn we een mooie ambassadeur voor de club. 

Er zijn heel wat werken bezig en we blijven enthousiast verder doen, al dan niet in samenwerking 
met andere clubs. 

Geert mocht een presentatie verzorgen op de rendez-vous de l’explo. 

Als er andere leden belangstelling hebben → op de kalender steeds enkele activiteiten gepland. 

8. Werkgroep grotduiken.  

We hebben een aantal leden die enkel grotduiken en geen droge speleo doen. 

Begin 2019 werd vergaderd met alle grotduikers binnen cascade. Daar werden goede afspraken 
gemaakt i.f.v. een betere communicatie. 

Plannen? C-duikers bijscholen, meer grotduik-activiteiten delen, buitenlandse sifonduikweek, project 

 

9. Ledenevolutie 2018 

- 9 leden (opvallend 7 leden van 2017, al weg ) 
+ 15 leden 
 
Totaal 62 leden 
 
Ledenlijst niet meer in het boek door GDPR. Er is wel een blad apart en je kan dit ook raadplegen 
op de website. 
 

10 Financiën 

 

Rien geeft uitleg over de: 

▪ Resultaatrekening 2018 
+ €644,14 (begroting was +137,40) -- > €12.458,64 in kas 
 
▪ begroting 2019 
verwachte inkomsten: €2950, verwachte uitgaven: €3038; resultaat: -€88 
 
Inkomsten komen vooral van deel van lidgelden  (€20), subsidies, kaas- en wijnavond. 
 
Het totaal bedrag zou er voor moeten zorgen dat je 2 jaar kan overbruggen zonder inkomsten. 
Cascade heeft voorlopig voldoende om 4 jaar verder te kunnen zonder inkomsten. 



 
Sponsers: hobbycenter, berghut, argenta, sanitair Silvio. 
 
Maxim verlaat de vergadering vroegtijdig, maar hij neemt nog deel aan de stemming. 
 

11 Verkiezingen 

 
RESULTAAT stemming: 27 JA-STEMMEN. Rien, Kenneth en Geert krijgen opnieuw een mandaat van 
3 jaar (2019/2020/2021.). 

Proficiat! 

 

12 Vervolg verslag werkingsjaar 2017  

 

a. Materiaal 

Gele gordels werden verkocht (reden: niet verstelbaar en dus moeilijk te gebruiken), 2 micro 
tractions werden aangekocht. 
 
Aankoop 2019: aankoop musketons, AS + dyneema, 200m koord, fototoestel (of gopro) wordt in 
overweging genomen 
 
In het boek kan je de lijst van het materiaal waarover de club beschikt raadplegen. Dit jaar worden 
een aantal touwen afgeschreven (cf. afg), vandaar de aankoop van nieuw materiaal. 
 
Nieuwe boeken 2018: Mendip underground, atlas du Granier souterrain, grottes de Savoie 
 
EHBO-kit cascade (er zijn 2 sets in omloop). 
 
b. Activiteiten 2018 + planning 2019 

Er stonden 191 activiteiten op de planning: 
- 23 binnenland, 
- 25 buitenland 
- 4 initiaties 
- 47 explo 
- 6 via ferrata 
- 3 canyons 
- 9 trainingen 
- 22 sifon 
- 5 opleiding 
- 4 VVS 
- 6 zelfstandig grotten 
- 5 andere 
- 18 nevenactiviteiten 
- 14 vergaderingen 
 

Ook in 2019 staan heel wat activiteiten gepland → zie boekje en kalender. 
Vraag: wordt er ook canyoning gedaan? 
Antwoord: We kijken of er een opleiding kan aangeboden worden. Wordt vooral op zomerreis 
gedaan. 



 
Zomerreis 

- massief des bauges → organisatie door Chris en John 
- Mendip → organisatie Dirk   
-  

13 Goed om te weten 

- Lidgelden en bijdrage federatie 
- Initiaties en verzekeringen 

o Grote groep die graag eens zou meegaan (€14 -18j, €17 + 18j). 
o Vriend die meegaat = dagverzekering (€5 -18j + €8 + 18j) + €2,5 gebruiksvergoeding 

materiaal. 
- Speleoparcours → gratis, behalve voor groepen 
- Casacade legt geen doeken meer op de koninklijke stallen → mag niet meer van de 

sportdienst. 
 

14 Goedkeuring verslag 

Iedereen (26stemmen) keurt werking van bestuur goed. 
Iedereen (26stemmen) keurt financieel verslag goed. 
 
 

15 Rondvraag 

Nancy → Mogelijkheid om samen eens te gaan eten naar de saint-germain? Wie heeft interesse? 
Iedereen wordt gevraagd om blaadje in te vullen (cf. peiling). Zal gecombineerd worden met een 
wandeling. Nancy kijkt om dit te organiseren. Dirk stelt voor om dit eventueel op zat 25/mei te 
plannen. Op dat moment is er verkiezing en kunnen we er toch niet op uit trekken. 
 
Christel → “point chaud” gegeven in Villers. Kregen ook de leden die er niet waren dit? Antwoord: 
voorlopig zijn er hier en daar nog uitgedeeld, maar niet iedereen kreeg dit.  
→ Helmen moeten ook nog eens nagekeken worden i.f.v. de bevestigingslinten. 
 
Bertje → vraag om vanuit bestuur wachtwoord voor hem te beveiligen op de website. 
 
Stijn → hij heeft een technische fiche omtrent canyoning en wil dit graag nog eens toelichten. 
Eventueel ook een activiteit in belgië organiseren om een kleine opleiding te voorzien. Mogelijkheid 
wordt bekeken om eventueel ook eens naar het buitenland (Zwitserland). 
 
Wouter → kan draaiboek ook op website gezet worden? Antwoord: ja. 
 
Dirk → speleo-ongeval voorbije week toont aan hoe belangrijk het is om attent te blijven.  
 
 

EINDE VERGADERING 23.30         Met dank aan de verslaggever Kenneth.  


