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Aanwezige effectieve leden: Rosita, Dirk, Petit, Rien, Stijn Sch., Chris C., Franky, Geert, Myriam, 
Kristel, Nancy, Etienne, Steven Verk., Pierrot, Johny K., Mario, Stijn Ruelens, Frank R.,  Patrick V., 
Kenneth, Dieuwert, Wouter F., Maxim. (23 stemmen) 

Verontschuldigde effectieve leden: Kris Carlier, Kathleen(uittredend) 

Volmachten:  1 volmacht Karel aan Stijn Sch., (+ 1 stemmen) 

2 STEMMEN 

Afwezige effectieve leden: Geen 

Aanwezige toegetreden leden:, Alain, Niels L., Pieter jan, Chloë, Randy, Davy(6) 

Verontschuldigde toegetreden leden: Albert, Kathleen, Luc, Tobias, Wouter C., Geert VDB., François, 

Bérengère, Katia B., Herman, Cliff, Abia, Patrick VRB., Sven, Karl, Guy D., (16) 

Aanwezige Steunende leden & dubbel leden : Geen 

Verontschuldigde steunende & dubbel leden: Geen 

VERSLAG 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Doel AV: verplichte statutaire vergadering waar stemgerechtigde leden inspraak moeten hebben. 

Enkel de stemgerechtigde leden kunnen hier vandaag stemmen. Uiteraard mogen ook de niet-
stemgerechtigde leden hun ideeën hier meegeven. 

Na 1 jaar lid kan je effectief lidmaatschap aanvragen. 

Er komt een nieuwe generatie in cascade: heel wat vrijwilligers hebben samen met het bestuur een 
werkgroep opgericht. Toch blijven we op zoek gaan naar kandidaten om de clubwerking te blijven 
versterken. 

Geslaagd werkjaar op elk gebied. Allen samen, groepsgeest bevordert de clubwerking en daar blijven 
we ook in 2020 naar streven! 



2. Verkiezing nieuwe effectieve leden + aantal stemmen op deze vergadering  

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. 

Er waren 27 effectieve leden, Steve D., is geen lid meer en Kathleen is uittredend.  

Resten nog 25 effectieve leden.  

Waarvan , 23 aanwezig 1 verontschuldigd (Kris) en 1 volmacht (Karel) aan Stijn S. 

→ Dus 24 stemmen 

Aanvraag effectieve leden: Pieter-Jan, Chloë 

Vraag: kan stemming met handopsteking? 

Pieter jan , Chloë krijgen telkens 23 JA-stemmen (cf. Dieuwert heeft vertraging       ). 

Vanaf nu hebben we een totaal van 25 + 2 = 27 effectieve leden.  

De nieuwe effectieve leden mogen straks meestemmen wat het totaal op 26 stemmen (zodra 
Dieuwert aanwezig is )  brengt.  

3. Werking Bestuur 

a) Algemeen  

Mandaten van Chris en Dirk vervallen Deze mandaten kunnen verlengd worden. De mandaten van de 
andere bestuursleden lopen nog. 

De mandaten van Kenneth, Rien en Geert (2019/2020/2021. 2018/2019/2020 Pierrot + open plaats. 

Afgelopen jaar stonden er 5 vergaderingen gepland waarop 99 agendapunten besproken werden. 
Gemiddeld gezien zijn 5,3 van de 6 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. Betrokkenheid (cf. 
huiswerk, mailverkeer, van de leden is belangrijk om kort op de bal te kunnen spelen en snel 
beslissingen te nemen. Via mail beslissingen nemen moet tegenwoordig via unanimiteit! Van 
iedereen moet een reply komen met goed- of afkeuring. 

b. UBO-register  

Verplichting voor de vzw om de geldstroom te kunnen opvolgen. Vzw = rechtspersoon en moet de 
inkomsten en uitgaven in dit register opnemen. 

Als de vzw ontbonden gaat kan geld niet naar natuurlijk rechtspersoon, maar bestuursleden moeten 
geregistreerd worden. 



Vraag: wat met opdoeken? 

- kan materiaal overgenomen worden door leden? In theorie kan geld niet verdeeld worden, maar 
materiaal eventueel wel. 

c. Nieuwe vzw-wet 

Statuten moeten hiervoor aangepast worden tegen 2024. Op AV 2021 zullen nieuwe statuten van 
Cascade voorgelegd worden. 

d. 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. De taalfouten zullen door Kenneth verbeterd 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. 

Verder gebeurt communicatie via mail, kalenders, zo maar en Facebook (=niet officieel! Hier wordt 
namelijk snel aangeduid dat men meegaat en dit klopt niet steeds met de realiteit). 

e. bestuurstaken: 

Beleidstaken, administratieve taken en praktisch, organisatorische taken → zie boekje 

20.31: Dieuwert komt binnengewandeld onder luid applaus.  Dieuwert is duidelijk onder de indruk… 

😊 

f. contacten federatie 

Heel wat leden zijn actief binnen VVS (zie boekje). 

Verzekering via VVS: droge speleo via DDR, Chris of Rien. Duikers via website VVS (kan niet intern via 

Reddingskosten zijn drastisch verminderd: €25.000 i.p.v. €125.000. Voor repatriëring kan een extra 
polis aangevraagd worden (VAB), maar dit is gekoppeld aan verzekering van VVS. Familie die mee is, 
is dus niet gedekt. Voor familieleden moet dus een privé-verzekering genomen worden. Lijst met 
landen waar extra verzekering genomen moet worden, zal door VVS nog opgesteld worden 

Vragen:  

- Is de verzekering dan voldoende om gedekt te zijn bij Belgische en Franse grotten? Kostprijs 
redding hier is niet te vergelijken met de kosten die zouden gemaakt worden bij een 
reddingsactie in Borneo... 

- Zijn er dan geen andere verzekeringsopties? Nee, in Nederland kan er via SN bijvoorbeeld 
geen verzekering Speleo genomen worden. 

- Zijn we verzekerd op minder legale plaatsen? Wordt opgevolgd. 



- Redding met een helikopter zal toch snel meer dan €25.000 kosten? Afhankelijk van waar 
ongeval gebeurt en wie helikopter uitstuurt. In Frankrijk: gratis, via het leger: gratis. 

- Zijn er uitsluitingen van dekking bij persoonlijke verzekeringen al je speleo en duiken 
beoefend. ? Dirk heeft dit onderzocht en als er in de “uitsluitingen” niet staat dat speleo of 
duiken niet gedekt is, zou je hiervoor verzekerd moeten zijn. Steeds contact nemen met jouw 
maatschappij.  

g. Sportdienst – raad 

Iedereen vanuit de club kan in principe participeren binnen de sportraad. 

Sportdienst regelde in 2019 nog steeds een tussenkomst voor lidgeld voor -18-jarigen, maar de leden 
moesten dit digitaal zelf aanvragen. Vanaf dit jaar (2020) jaar wordt deze tussenkomst  afgeschaft. 

Start to speleo is nieuw. Een aantal mensen zijn reeds via deze weg bij de club gekomen. 

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

Sport aan zee kan enkel als er een wekelijks aanbod is. Hier doen we dus niet aan mee. 

Vrijetijdsmarkt (ipv sportmarkt): toevoeging van culturele verenigingen. 

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: vanuit de club hebben we alle conformiteitsattesten moeten zoeken van het materiaal (cf. 
touwen, gordels, etc.) en wij moeten ons houden aan de termijn en de slijtagenormen die vanuit de 
fabrikanten aangegeven wordt.  

Vraag: wat als je met materiaal in de grot gaat die niet conform is? Zijn we dan verzekerd? De 
verzekeringshandelaar kan hierdoor weigeren uit te betalen. 

Keuring klimmuur moet gebeuren volgens Farys. 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. Na elke training moet logboek dus ingevuld worden om aan te tonen dat we slijtage van 
materiaal opvolgen. 

Watertoren: los van alle berichten in de media is het flauwekul dat het niet doorgaat. Klimmuur 
wordt niet gerealiseerd (te duur! en in Brugge komt concurrentie waardoor project Oostende niet 
uniek zou zijn…), speleomuur wel! Afstemmen met Stad en aannemer moet wel nog gebeuren. Pre-
installatie i.f.v. klimmuur dient aangepast.  Kosten voor stad zijn dus heel wat minder, planning moet 
wel herbekeken worden. In 2021 zouden werken gedaan zijn en kan speleoparcours uitgewerkt 
worden. Eens dit gerealiseerd is, zullen we de Spui verlaten. Er zullen namelijk heel wat uitdagende 
parcours te vinden zijn. 



h. evaluatie optiepunt 2019 

Opleiding en recrutering: 

Succes: heel wat nieuwe, actieve leden die ondertussen al zelf kunnen equiperen. Deze leden hebben 
samen met andere leden een werkgroep opgericht. 

To be continued… 

i. optiepunt 2020 

Werkgroep (WAP) uitbreiden en vanuit het bestuur begeleiding bieden. 

j. het bestuur over de jaren 

dirk (32), rien (16), geert (5+10), chris (6), kenneth (3), pierrot (4+2) 

5. digitale communicatiemiddelen  

a. website 

Heel wat technische problemen geweest met de website de laatste jaren. Webmaster kan niet steeds 
dringende ondersteuning bieden. 

Doel = info verstrekken aan buitenstaanders en leden over lidgeld, jeugd, bestuur, VZW doc, BIB, 
verzekeringen, soorten activiteiten, blog. Ledenadministratie en activiteiten beheer verloopt ook nog 
via de site. Voor speleo en explo worden activiteiten voor act.beheer consequent doorgegeven, voor 
duikactiviteiten gebeurt dit nog te weinig. Dit is belangrijk om clubwerking op te volgen en om 
palmaressen te maken. 

Maar er zijn ook heel wat functies geschrapt, vb. lopende activiteiten,  

Op de website is er tevens een afgeschermde ruimte waarbinnen de ledenprofielen opgenomen 
worden. Hierin staan heel wat persoonlijke gegevens die ook door de andere leden bekeken kunnen 
worden. Elk (nieuw) lid zal binnenkort moeten inloggen als zij hun standaard-wachtwoord nog niet 
gewijzigd hebben. Dit om de gegevens van iedereen te beschermen. Ieder lid bekijkt tevens zijn 

gegevens, past aan indien noodzakelijk en geeft een seintje aan het bestuur want deze gegevens 

dienen ook aan het VVS doorgestuurd te worden.  

Indien je wachtwoord vergeten bent, kan je zoals op elke website aangeven dat je wachtwoord 
vergeten bent. 

NIEUWE WEBSITE? Er wordt een overlegvergadering ingepland om te luisteren naar de suggesties 
van de leden. Wat willen we? Nog steeds een PR-doel? Of vooral eigen ledenopvolging?  

Dit zal hier beslist worden in samenwerking met het bestuur… Dieuwert en Francois trekken dit 
initiatief. Maxim heeft interesse! 

b. mailadressen 

aparte adressen voor bestuur, duikers, explo, trainers, GDPR & info → telkens gevolgd door 
@speleocascade.be. Gebruik deze adressen, maar probeer BCC te gebruiken om spam te vermijden. 
Bij antwoord steeds “reply all” kiezen om iedereen op de hoogte te blijven houden. 



Na de AV stuurt DDR een mail zonder BCC, zodat iedereen alle adressen heeft. 

Mailadres voor de WAP zal nog gecreëerd worden. 

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 over een trip, doe je dit best in een map. Dit kan door 
tegenwoordig door elk lid. Anders is het zeer moeilijk om achteraf deze foto’s terug te vinden.  

Uiteindelijk 227-leden op deze pagina (87 niet-leden, 78 belanghebbenden). Iedereen kan pagina 
bezoeken, enkel leden kunnen posten.  

6. Jongeren en trainersvergadering  

Vorig jaar slechts 1 samenkomst. Opvolging kan beter. 

Deelnemers training in de spui blijft stabiel, maar groeit niet echt... Gemiddeld 12,2 pers. 

We blijven ons best doen om hier 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. In de spui worden technieken die veranderen, nieuwe materialen onder de 
loep genomen. Training blijft belangrijk om up te date te blijven. 

Vaste trainersgroep: Etienne, Kris K., Dirk, Pierrot. Heel wat mensen springen ook sporadisch bij (cf. 
Niels, Wouter, Boeie, Rosita, Pieter jan, etc.).  

Met de trainers zijn we op zoek naar uitdagingen om in de trainingen te integreren (cf. krokodillen 
vermijden). Leuke, ludieke activiteiten die wel in de grot bruikbaar zijn. 

Opleiding 2019: interne opleiding ook in de grotten (cf. equiperen), in Villers le Gambon, C-
grotduikers meer ervaring laten opdoen (is vorig jaar nauwelijks gelukt). Externe opleiding 
sportdienst fondsenwerving en vzw wetgeving. VVS-opleidingen: WSV bijscholing lesgevers, Brevet A 
(hier geen cascade-leden kunnen inschrijven). A-brevet halen is ook nog steeds mogelijk door enkel 
het examen af te leggen (5 plaatsen beschikbaar). 

Opleiding 2020: idem als hierboven + begeleiders 2020, canyoning (Gertjan van Pelt), WAP-
begeleiding. Deelname A-brevet VVS: mensen die inschreven in 2019, maar er niet konden bijzijn 
krijgen dit jaar voorrang. 

7. Werkgroep activiteiten planning - WAP 

Doel: hulp bieden bij het organiseren van activiteiten om het bestuur wat te ontlasten (cf. bowling, 
overnachten in grot, etc.). Het is de bedoeling dat ze groeien naar een volledig autonoom werkende 
groep. 

We mikken op een 10-tal betrokken WAP-leden. Er zijn al heel wat ideeën voortgevloeid uit deze 
vergaderingen. 



8.Werkgroep Explo 

Een veelbelovend jaar geweest! 

De wuinant: zeer grote post-sifon. Is plots redelijk droog komen te liggen door pompwerken in de 
carriere er naast. Doel om post-sifon droog te kunnen bezoeken en dit is bijna gerealiseerd. 

Duikbron: de cuve (noord-frankrijk) 

Samenwerken met Avalon: Vanon (500m getopografeerd) én Rigotte (1500m getopografeerd) → 
mogelijkheid droge toegang tussen S2 en S6. 

Fosse Sinsin: opnieuw begonnen. Op korte termijn extra hulp gevraagd (cf. doorgeven van blokjes).  

Meer info steeds te vinden op blog en FB. 

Als er andere leden belangstelling hebben → op de kalender steeds enkele activiteiten gepland, 
maak voornemens kenbaar via groepsadres, doodle i.f.v. activiteiten. 

Vraag: wat zijn de verwachtingen om deel te nemen? Zelfstandig zijn en eigen materiaal in orde 
hebben. 

9. Werkgroep grotduiken.  

We hebben 31 leden die duiken en daarvan 21 grotduikers. Dit jaar heel wat nieuwe duikers (cf. 
aanpassingen HHR (in 2016) om ook enkel grotduikende speleologen te kunnen toelaten). 

We blijven wel waakzaam bij duikers die enkel lid willen worden om de sleutel van de duikgrotten te 
kunnen ontlenen om overbevolking aan de grotduikplaatsen te vermijden. Samengevat: een aantal 
nieuwe duikende leden nemen nauwelijks deel aan activiteiten en daarbij willen we de vraag stellen 
aan alle leden hoe we hier mee omgaan? Het bestuur volgt dit nauwlettend op.  

Maart 2020 zal  vergaderd worden met alle grotduikers binnen cascade om goede afspraken te 
maken, mogelijke opleiding te bekijken en activiteiten te plannen.  

9. Ledenevolutie 2019 

- 9 leden; 

+ 55 leden 

Totaal 58 leden 

Ledenlijst niet meer in het boek door GDPR. Er is wel een blad apart en je kan dit ook raadplegen 
op de website. 

PAUZE – stemmen uitbrengen 



10. Verkiezingen 

 
Bestuursleden mandaten 18/19/20 moeten herkozen worden (cf. Chris en Dirk). 
 
26 JA-stemmen voor Chris en Dirk: proficiat! 
 

11. Vervolg verslag werkingsjaar 2017 

 
a. Materiaal 

Aankoop 2019: aankoop musketons, AS + dyneema, 200m koord, fototoestel (of gopro) wordt in 
overweging genomen 

Voorzien 2020:dynema-touw, tandem-katrol geel (mag op staalkabel), materiaal opleiding 
canyoning, fototoestel wordt herbekeken (beslissingen vallen in RVB). 

In het boek vind je een overzicht van al het materiaal (cf. speleologie, explo, klimmen, canyoning, via 
ferrata, grotduiken, allerlei en boeken). 

We vragen leden bij ontlening van materiaal deze lijsten te raadplegen. 

Mededeling: 
Persoonlijke via ferrata gordel met schok-absorber in ijzer mag niet meer gebruikt worden! DDR 
vraagt na aan Berghut. Ook op elk materiaal van petzl staat een houdbaarheidsdatum. 

EHBO-kit: lijst opgemaakt met soort verwonding, materiaal, uitleg. Binnenkort volgt vanuit de WAP 
een vorming om dit materiaal te kunnen gebruiken. 
→ elke trip zal dit materiaal meegenomen worden. 

12 Financiën 

Rien geeft uitleg over de: 

▪ Resultaatrekening 2019 

+ €474,68 (begroting was -€88) → €12.933,32 in kas 

▪ Begroting 2020 

verwachte inkomsten: €2950, verwachte uitgaven: €2630; resultaat: +€320 

Inkomsten bijzondere activiteiten was meer dan €700. Dit was een uitzonderlijk resultaat. 

→ Indien mensen nog aan mogelijke aankopen denken, mogen ze dit altijd vragen aan het bestuur. 

Vraag: optie om geld aan de kant te zetten i.f.v. het equiperen van de watertoren? 

Volgens offerte hebben we €3.500 nodig. Op zich hebben we voldoende liquide geld om deze 
kost te dragen. We hoeven het dus niet fysiek aan de kant te zetten. 

VRAAG: Algemene kosten (IN), wat houdt dit precies in? Ook algemene inkomsten, cf. 20% van 
kosten drank, wordt terugbetaald aan cascade. 



Hoofdsponsors (€60): hobbycenter, berghut, argenta, sanitair Silvio. 

13. Activiteiten 2019 + planning 2020 

 
Er stonden 221 activiteiten op de planning: 

- 33 binnenland, 
- 38 buitenland 
- 4 initiaties 
- 55 explo 
- 5 via ferrata 
- 5 canyons 
- 11 trainingen 
- 6 sifon 
- 11 opleiding 
- 6 VVS 
- 3 zelfstandig grotten 
- 8 andere 
- 12 nevenactiviteiten 
- 21 vergaderingen 
 

Evolutie zie grafiek, overzicht in boekje. We zijn goed bezig als actiefste club 😉 
 

Ook in 2020 staan heel wat activiteiten, trainingen en opleidingen gepland → zie boekje en kalender. 
Extra toe te voegen: duiktrip lot dordogne, zomerverlof in Polen. 
 
VRAAG: mogelijkheid om Berger te bezoeken? Wordt ergens in de zomer geëquipeerd door de 
federatie en vanuit een speleoclub kan je met een klein groepje inschrijven. 
 

10 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 €2,5 
o Als men nadien inschrijft worden de bedragen terug afgetrokken van lidgeld.. 

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

sportdienst. 
 

11 Goedkeuring werking en financeel verslag 

 
Iedereen (26stemmen) keurt werking van bestuur goed. 
Iedereen (26stemmen) keurt financieel verslag goed. 
 
Het bestuur dankt iedereen voor het vertrouwen 
 

12 Rondvraag 

 
Als punten niet geagendeerd staan, kan er in principe niets beslist worden. Maar we geven uiteraard 
iedereen de kans om het woord te nemen. 
 



- Christel: verzekering Polen? Moet hiervoor iets extra geregeld worden? Wordt opgevolgd. 
- Mario: gaat Polen sowieso door? Ja, DDR onderzoekt of er dan met andere clubs contact 

gelegd kan worden. 
- Maxim: kan lidgeld ook op ander moment dan dec/januari betaald worden. Federatie werkt 

met kalenderjaren en verwacht hun deel eind dec. voor volgend werkjaar.  Uiteraard kan je 
zelfstandig beslissen op ruim op voorhand te betalen. In schijven betalen kan in principe niet. 

- Steven: is er een mogelijkheid om een jeugdwerking te creëren? In het verleden zijn deze 
initiatieven steeds doodgebloed. Kan de WAP hierover nadenken? Wie neemt initiatief?  

- Nancy: eurospeleo in Cantabrië (speleokamp van 3 dagen)? Zijn hier mogelijkheden? 
- Dieuwert: welk klimmateriaal heeft cascade precies? Klimtouwen en beveiligingssetjes. 

 
 
 

EINDE VERGADERING 00.00.  


