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Voorwoord 
 

U leest het jaarverslag van 2016. Een jaar waarin de regio Oost opnieuw heeft bewezen een 

vereniging met bestaansrecht te zijn. Hoewel het totaal aantal leden ver boven het aantal actieve 

leden uit stijgt, kijkt het bestuur met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Dankbaar voor de 

vele inspanningen die er zijn geweest om de activiteiten voor de leden te organiseren en uit te 

voeren. Daar is niet allen van binnen de eigen regio gebruik gemaakt, maar ook van buiten. En dat is 

een compliment waard voor ieder die daar een steentje aan heeft bijgedragen!  

Het jaarverslag gaat in op de indeling en ledenaantallen van de regio, de overleggen en activiteiten 

die er zijn geweest, de communicatie en de financiën. Veel leesplezier! 

 

Het bestuur.  
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De Regio 

Bestuur 
Het bestuur van de regio bestaat uit vier leden. Er is één vacature voor een bestuurslid die dit jaar 

niet ingevuld kon worden. De bestuursleden zijn: 

Gijs Stegink (voorzitter) 

Bart Ezinga (secretaris) 

Reinier Massink (penningmeester) 

Thomas Bervoets (algemeen bestuurslid, klimzaken) 

Geografie 
De regio beslaat een groot gebied en kan ingetekend worden binnen de uitersten van onze regio. De 

woonplaatsen die grens voor onze regio bepalen zijn: Haaksbergen, Deventer, Apeldoorn, Nunspeet, 

Lelystad, Steenwijk, Meppel, Ommen, Hardenberg en het grensgebied tussen Hardenberg tot aan 

Haaksbergen. Dit gebied is weergegeven in onderstaand kaartje: 

 

Leden 
Het ledenaantal op 1-1-2016 stond op 3750 leden.  

Het ledenaantal op 1-1-2017 stond op 3817 leden.  

Opnieuw is onze regio in ledenaantal gegroeid. Dit is ook in overeenstemming met het landelijke 

beeld van de vereniging.  
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Overleggen 
Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd.  

Er is een overleg geweest met het bestuur en de Afgevaardigden van regio Oost voor de landelijke 

vergadering van afgevaardigden. Dit overleg is altijd gecombineerd geweest met andere 

functionarissen binnen de vereniging. Dit jaar is dat losgelaten omdat veel van de informatie die 

besproken wordt tijdens dit overleg ook al via andere wegen de functionarissen heeft bereikt. Tijdens 

het overleg is aangegeven dat een overleg in brede vorm wel wenselijk is. Voorwaarde is dat de 

leden dan wel moeten komen.  

De vergadering van Afgevaardigden is het hoogste bestuursorgaan binnen de NKBV. Het aantal 

afgevaardigden van de regio is bepaald door de verenigingsstructuur en is voor de regio Oost zes. Dit 

jaar zijn zes leden bereid gevonden om als afgevaardigde op te treden. Vier van de zes 

afgevaardigden zijn daadwerkelijk naar de vergadering van Afgevaardigden geweest. Er is door een 

afgevaardigde gebruikgemaakt van het recht om met volmacht te stemmen. Zo zijn er vijf van de zes 

stemmen voor de regio Oost benut! Tijdens de vergadering is het meerjaren beleidsplan 2017-2020 

van de vereniging vastgesteld.  

De bestuursvergaderingen richten zich voor een groot deel op de voorbereiding van reguliere 

activiteiten zoals organisatie van de kaderdag voor het klimkader en het voorbereiden van de 

jaaragenda. Maar er is in de bestuursvergaderingen ook aandacht voor de toekomst. Hoe willen we 

besturen en organiseren? Wat heeft de regio Oost nodig om het huidige aanbod en niveau te 

handhaven en mogelijk andere activiteiten aan te bieden?  De ambitie is er. De bijdrage van de leden 

daarin blijkt onontbeerlijk te zijn. Zowel in bestuur als in commissies.  Ook is er gekeken naar een 

samenwerking met andere regio’s. Er zijn warme contacten maar er zijn geen afspraken gemaakt.   
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Onze activiteiten 
De activiteiten waar de regio Oost zich op richt zijn het klimmen, het wandelen en het alpinisme. Om 

de activiteiten van de leden te ondersteunen beschikt de regio over een eigen opleidingscentrum en 

organiseert de regio verschillende activiteiten . 

Opleidingen 
De regio Oost beschikt over een door de NKBV erkend opleidingscentrum. Dit opleidingscentrum 

bestaat uit een aantal instructeurs die beschikken over de noodzakelijke licenties om opleidingen te 

mogen verzorgen. Licenties worden verstrekt door de NKBV indien de instructeur heeft aangetoond 

over de noodzakelijke kennis en vaardigheden te beschikken en de jaarlijkse bijscholingen heeft 

gevolgd. De regio Oost heeft op 5 november voor kaderleden van de eigen regio en van buiten de 

regio een bijscholingsdag verzorgd. De thema’s van deze bijscholing waren het gebruik van 

halfautomaten, EHBBO en stressmanagement d.m.v. yoga.  Piet Koster is gestopt als instructeur. 

Nieuw als instructeur verwelkomen we Arjen Kingma. 

De regio Oost heeft in 2016 cursussen georganiseerd gericht op klimmen in rotsmassieven en in 

alpien terrein. Op de laatste dag van een cursus zijn de cursisten beoordeeld in het toepassen van 

opgedane kennis en vaardigheden. Aan cursisten die de cursus met goed gevolg hebben afgerond is 

een Klimvaardigheidsbewijs (KVB) verstrekt. In 2016 zijn de volgende KVB’s  verstrekt: 

Indoor Toprope (5) 

Indoor Voorklimmen (1) 

Daarnaast is er door de regio Oost meegewerkt aan het realiseren van nieuwe opleidingen Outdoor 

Voorklimmen Single Pitch en Multi Pitch. Daarvoor zijn pilot cursussen verzorgd. Voor deze opleiding 

zijn nog geen KVB’s beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn zullen deze alsnog worden verstrekt. 

De nieuwe opleidingsstructuur is een groot succes en wordt in 2017 gecontinueerd. 

Workshops 
Er zijn dit jaar een aantal workshops georganiseerd. Helaas was niet voor alle workshops 

belangstelling. Workshops die georganiseerd en ook gehouden zijn: 

 Basis touwtechniek 

 Bergreddingstechniek 

 Basis Alpine touwtechniek 

 Bergwandelen (georganiseerd door onze sponsor Padvinden.nl) 

De workshop klettersteigen is wegens een gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. 

Klimmen en Wandelen 
Er zijn een aantal klimdagen en weekenden georganiseerd waar vrij geklommen en gewandeld kon 

worden. Deze activiteit is niet gekoppeld aan een cursus maar is in een aantal gevallen wel gehouden 

in combinatie met cursusdagen. Dit heeft gezorgd voor binding van de leden en meer gezelligheid en 

saamhorigheid. Van een gehouden weekend is een evaluatieverslag ontvangen. Er is aangegeven dat 
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Sy als klimgebied wat te weinig mogelijkheden biedt voor een grote groep. Daarom zijn de gebieden 

daar omheen er bij betrokken. Corphalie viel erg in de smaak. 

 

Op de klimwand van hogeschool Windesheim in Zwolle is de mogelijkheid om vrij te klimmen. In 

2016 is daarvoor een nieuwe overeenkomst getekend.  

 

 

Thomas tekent namens de 

regio de overeenkomst met 

Windesheim voor het 

gebruik van de klimwand 

van de hogeschool. 

 

Daarnaast heeft regio Oost de Twentsche Alpinisten Vereniging financieel gesteund voor het groot 

onderhoud van de Osnabruckerwand. Daarmee ‘verdienen’ we als regio in overleg met de TAV het 

gebruik van die wand voor verenigingsdoeleinden.  

 
De Osnabruckerwand en het onderhoud daarvan. 

Wandelen 
Op een aantal zondagen zijn door Selma en Ferry wandeltochten onder de naam Sallandse 

Zwerftochten georganiseerd. De maximale afstand voor een wandeling was ongeveer 20 kilometer. 

Een mooie training voor wandelen in bergsportgebieden.  
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Bergsportweekend en Bergsportweek 
Dit jaar hebben het bergsportweekend en de bergsportweek op de agenda gestaan. De 

bergsportweek is  door gebrek aan deelnemers niet doorgegaan. Weekend was in Monthermé 

(Frankrijk). Met 4 families en 11 deelnemers een succes, mede door uitstekende coördinatie. In  het 

weekend kwam een van de deelnemers helaas ongelukkig ten val en brak de enkel.   

 

Bergsportdag 
Een van de activiteiten die jaarlijks terug keert is de organisatie van de bergsportdag in 

samenwerking met onze sponsor René Vos, outdoor&sports. Voor deze activiteit is dit jaar geen 

trekker gevonden en is daarom niet georganiseerd. Dit is jammer omdat het een mogelijkheid is om 

ons als vereniging aan het publiek te presenteren.  
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Communicatie en PR 
Voor de communicatie maken we alleen nog gebruik van internet. Berichten versturen we bij 

voorkeur via twitter en facebook en voor de activiteiten en andere informatie maken we gebruik van 

de website. 

Website 
De website is vooral gebruikt om onze activiteiten aan te kondigen, toe te lichten en om je daarvoor 

aan te melden. Ook is er ruimte om foto’s en video’s te laten bekijken.   

Twitter en Facebook 
De activiteiten van de regio Oost zijn aangekondigd via twitter en facebook. Deze 

communicatiekanalen zijn in 2016 nog niet optimaal benut. 

Nieuwsbrief 
Het was de gewoonte van de regio om regelmatig een nieuwsbrief uit te geven. In voorgaande jaren 

is de ambitie uitgesproken om eens per vier weken voor de zomervakantie en eens per zes weken na 

de zomervakantie een nieuwsbrief uit te geven. In 2015 is dat niet gelukt en zijn maar twee 

nieuwsbrieven uitgegeven. In 2016 is helemaal geen nieuwsbrief uitgegeven omdat het ontbrak aan 

input en inspiratie. Het bestuur heeft hierover gesproken. Communicatie is een belangrijk middel om 

de leden te binden. De mogelijkheden daartoe moeten beter benut worden. Voor het uitgeven van 

een nieuwsbrief is ook input van de leden noodzakelijk. 

Relaties 
In 2016 hebben we drie bedrijven bereid gevonden ons financieel te sponsoren. Als tegenprestatie 

hebben we deze bedrijven advertentieruimte aangeboden.  
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Financien 
Op financieel gebied staat de vereniging er uitstekend voor. De buffers zijn aanzienlijk en de jaarlijkse 

exploitatie is sluitend1. Dit kan omdat de vereniging drijft op vrijwilligers. Hierdoor kunnen we de 

kosten laag houden. Gevolg hiervan is dat ook de cursussen naar commerciële maatstaven erg 

goedkoop zijn. Hierdoor realiseren we dat de cursussen bereikbaar voor een grote groep 

deelnemers. Deze weten ons de laatste jaren dan ook steeds beter te vinden. 

Onze buffers zijn inmiddels ca. 1.7 keer het jaarbudget. Als bestuur zijn we dan ook aan het zoeken 

naar een passende besteding. Hoewel er ideeën zijn, is het lastig om hiervoor ook de benodigde 

menskracht te vinden.  

                                                           
1
 Voor een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij naar het jaarverslag dat op de site 

gepubliceerd zal worden. 


