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Voorwoord

Een herhaling van het jaar 2020 en ook alweer een jaar om nooit te vergeten. De wereld is nog steeds in de ban van
de Covid-19 pandemie. De regiodag werd weer geannuleerd en een heleboel andere activiteiten daarna.
De algemene leden vergadering kon tussen de versoepeling nog net door gaan. Zo ook de kaderdag voor ons
broodnodig kader en de te behalen licentie punten. In de zomer leefde het een beetje op, weer twee klimweekenden
gingen door.

Twee jeugdactiviteiten in 2021; Maashoek allround mocht doorgang vinden en ook de jeugdacademie naar de Alpen
mocht met 7 deelnemers en 3 begeleiders doorgaan. Zwitserland en Italië werd wederom bezocht en er waren
prachtige beklimmingen tot wel 7b geklommen.

De wandelaars moesten ook weer wandelingen annuleren en privé op pad met de daarvoor geldende beperkingen.
De kader opleiding stagneert en we zien dat de nieuwe versoepelingen hoop geven. De buitenactiviteiten kunnen
waarschijnlijk weer volledig doorgaan. Cursus en allerlei trainingen konden deels doorgaan.

De Olympische Spelen van Tokyo werden gehouden en goed ontvangen bij het op afstand kijkende publiek.
Het resulteerde in het feit dat er in 2024 weer de klimsport onder de spotlights zal komen te liggen. Hopelijk heeft
Nederland dan een Nederlandse deelnemer.

Het bestuur is compleet, we zijn bezig een nieuwe voorzitter in te werken.

Alle vrijwilligers wil ik super bedanken voor hun geweldige inzet, ze hebben alles geprobeerd om toch nog binnen de
beperkende regels activiteiten plaats te laten vinden. Super bedankt voor jullie geweldige flexibiliteit en enorme inzet.

Tot slot wens ik allen een gezond en klim & bergsportrijk 2022.

Namens het bestuur van de NKBV Regio Maashoek,

Pierre Smetsers,
Voorzitter

Bestuur 2022

Voorzitter: Pierre Smetsers (aftredend 2022) tijdelijk herkiesbaar.

Secretariaat: Lotte Voesten (aftredend 2022), herkiesbaar.

Penningmeester: Joep Kerstjens (aftredend 2023).

Bestuurslid Klimmen (CoBeTe): Karel Küsters (aftredend 2022), herkiesbaar.

Bestuurslid Wandelen (COVA): Ger van de Ven (aftredend 2024).
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Beleidsvisie NKBV Regio Maashoek

Onze visie voor aankomend jaar blijft op een groot aantal punten onveranderd. Het gaat nog steeds goed in onze
regio, echter moeten we nog bezien wat corona met het aantal kaderleden heeft gedaan wat betreft het behalen van
de benodigde licentiepunten. Er is nog steeds een ledengroei, een afbouw van onze algemene reserve hebben we,
zoals afgesproken afgelopen jaar, niet kunnen realiseren doordat er nagenoeg geen activiteiten waren.
Speerunt jeugd staat nog steeds en wordt nog uitgebreid.

� We streven naar een compleet en actief bestuur.

� We streven naar complete en actieve commissies: CoBeTe, CoVa en Jeugd. Hier is continue aandacht gewenst en 
we werken aan alle mogelijkheden om compleet te blijven.

� Minimaal 2 leercoaches (1), 2 praktijkbegeleiders (1) en 3 beoordelaars (1). De huidige bezetting is vermeld 
tussen de aanhalingstekens.

� Ruim voldoende actief kader: SKB 15 en SKI 8. De CoBeTe streeft ernaar om jaarlijks minimaal twee kaderleden 
op te leiden. 3 SKI i.o.

� Goede communicatie naar de leden. FB pagina, jaaroverzicht in digitale vorm en social media om de leden op de 
hoogte te stellen van de activiteiten.

� Continuïteit van de activiteiten. Hier zijn we zeer tevreden over.

Overige beleidspunten

In 2021 hebben we ons vermogen niet kunnen afbouwen en zullen we in 2022 nog een extra impuls geven aan
jeugdactiviteiten, kader en goede communicatie van al onze activiteiten, waardoor we onze ledengroei kunnen
vasthouden. We willen onze leden tevreden houden en ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze verwachten.



NKBV MAASHOEK 2022 | JAARVERSLAG 2021 | 5

Vergadering van Afgevaardigden 2021

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is de ledenraad en het hoogst bevoegde orgaan binnen de NKBV.

De VvA komt twee maal per jaar bijeen, in juni en in november. Tijdens deze vergaderingen wordt onder meer het
jaarverslag van de NKBV goedgekeurd en het jaarplan besproken en vastgesteld. De VvA benoemt ook het bestuur
van de NKBV.

VvA Leden (2021)

Naam VvA lid sinds Aftredend E-mail

Maximilian Gloger 2020 eind 2022 glogermaximilian@gmail.com

Mira Jongeneelen 2020 eind 2022 mirajongeneelen@gmail.com

Ger van de Ven 2020 eind 2022 vandevenger@gmail.com

Hans Voesten 2022 eind 2024 hans_voesten@hotmail.com

Carlos Janssen 2022 eind 2024 carlosjanssen@home.nl

VvA Reserveleden (2021)

Naam VvA lid sinds E-mail

Pierre Smetsers 2019 pierre.smetsers@gmail.com

Lotte Voesten 2020 lotte.voesten@gmail.com
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Financieel verslag 2021 Regio Maashoek

Alle genoemde bedragen in Euro.
Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat groot 2.949,27

Balans 31-12-2021

ACTIVA Begroting 2022 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
actueel 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021

Vaste activa
Materiele vaste activa
Klimwand
Inventaris

Financiële vaste activa
Leningen lange termijn
uitgeleend geld

Vlottende activa
(in behandeling)
Voorraden
Vorderingen
Transitorische posten
(overlopende posten)
Liquide middelen 17.400,02 14.500,00 14.484,25

TOTAAL ACTIVA 17.400,02 14.500,00 14.484,25

PASSIVA

Algemene reserve 11.889,74 11.889,74 8.940,47
Bestemde reserve 4.628,00 4.628,00 4.628,00

Langlopende schulden
Leningen
opgenomen geld

Kortlopende schulden
Crediteuren - 916,00 916,00
Aflossingsverplichting
leningen opgenomen geld

Transitorische posten
(overlopende posten)

TOTAAL PASSIVA 16.517,74 16.517,74 13.568,47
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Financieel verslag 2021 Regio Maashoek

Begroting 2022 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
actueel 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Staat van Baten en Lasten

BATEN (Inkomsten)
Bijdrage NKBV 6.060,00 5.979,00 5.811,00 5.811,00
Subsidies 1.750,00
Sponsoring
Overige baten/inkomsten 1,00

TOTAAL BATEN 6.060,00 5.979,00 7.562,00 5.811,00

LASTEN (uitgaven)
Regiobestuur - 1.000,00 - 1.091,90 600,00 - 155,40
Regioperiodiek en
communicatie - 1.050,00 - 175,00 1.000,00 - 819,80
Regio kader en
deskundigheids-
bevordering - 1.050,00 - 485,16 1.100,00 - 1.589,67
Jeugd activiteiten - 800,00 - 798,27 900,00 - 190,42
Regio activiteiten - 1.400,00 - 435,97 1.400,00 - 238,32
Verenigings-
ondersteuning - 2.200,00 -43,43 2.200,00 - 508,92
Overige lasten 1.110,00 2.254,00

TOTAAL Lasten - 7.500,00 - 3.029,73 8.310,00 - 3.502,63

Resultaat - 1.440,00 2.949,27 - 748,00 2.308,47

Ledenbestand en bijdrage NKBV

Leden Per lid Vast Variabel Totaal

01-01-2022 3.089 0,90 3.270,00 2.780,10 6.050,10

01-01-2021 3.015 0,90 3.270,00 2.713,50 5.983,50

01-01-2020 3.036 0,84 3.270,00 2.550,24 5.820,24

01-01-2019 2.994 0,84 3.270,00 2.514,96 5.784,96

01-01-2018 2.883 0,85 3.270,00 2.450,55 5.720,55
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Financieel verslag 2021 Regio Maashoek

Toelichting balans 31-12-2021

Activa/Passiva

Algemene reserve
Kapitaal 01-01-2021 8940,47
Mutaties 2949,27
Kapitaal 31-12-2021 11.889,74

Bestemde reserves
Jeugd
Saldo 01-01-2021 1.561,00
Mutaties
Tussensaldo 1.561,00
Dotatie
Saldo 31-12-2021 1.561,00

Bergsportdag
Saldo 01-01-2021 1.000,00
Mutaties
Tussensaldo 1.000,00
Dotatie
Saldo 31-12-2021 1.000,00

Instructeurs
Saldo 01-01-2021 502,00
Mutaties
Tussensaldo 502,00
Dotatie
Saldo 31-12-2021 502,00

Jubileum
Saldo 01-01-2021 1.565,00
Mutaties
Tussensaldo 1.565,00
Dotatie
Saldo 31-12-2021 1.565,00

Overige schulden
COVA wandelingen 2019 350,00
Verzekering kader 2020 542,50
Conditietraining 2020 23,28
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Financieel verslag 2021 Regio Maashoek

Toelichting staat van Baten en Lasten 2021

Inkomsten Uitgaven Saldo

Bestuur
ING - 110,85 - 110,85
Bestuurskosten administratie - 6,05 - 6,05
Uit eten - 975,00 - 975,00
Totaal - 1091,90

Periodiek
Folders Brochures - 175,00 - 175,00
Hoogtelijn
Totaal - 175,00

Kader
Verzekering
Kaderdag
Kader opleiding - 485,16 - 485,16
Diversen
Totaal - 485,16

Jeugd
Winterbivak
Allround 275,00 - 241,00 33,50
Alpenweek 668,23 - 1.500,00 - 831,77
Totaal - 798,27

Bergsportdag
Bergsport dag diverse - 435,97 - 435,97
Totaal - 435,97

Overige activiteiten COVA
Klimweekenden - 100,00 - 100,00
Cursussen 56,57 56,57
Totaal - 43,43

Verslag kascommissie 2021
Op 14-04-2022 heeft de kascontrole plaatsgevonden te Fliegerhorst. Deelnemers waren
Hans Bouwman, Dick Zeelen en Penningmeester Joep Kerstjens. Joep heeft de cijfers gepresenteerd
en beiden heren hebben diverse mutaties als steekproef gecontroleerd.
Ook zijn de bankgegevens ingezien door beide controleurs.
De kascontrole is positief bevonden.
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Verslag van de COVA 2021 (Commissie Overige Activiteiten)

Samenstelling COVA
Joyce Scheidemans, Jef Toussaint, Wim Hubertus, Ger Pouwels, Ger van de Ven (voorzitter).

Op de eerste plaats, als COVA commissie hebben we afscheid moeten nemen van ons lid Ate van Balen. Ate is in
2020 ziek geworden en heeft aangegeven zijn taken binnen onze commissie niet meer te kunnen verrichten.
We bedanken hem voor al zijn inzet, waardevolle opmerkingen en nog véél meer. We hopen dat Ate een mooie
woonplek krijgt in zijn woonplaats Overasselt.

Joyce Scheidemans heeft deze plek in onze commissie aangevuld. Vanaf 2020 heeft Joyce met de Maashoek
wandelaars meegelopen. Op de vraag of ze lid wilde worden van onze COVA commissie, kregen we een duidelijk ‘ja’
als antwoord. Hartelijk welkom Joyce.

Traditiegetrouw is de COVA commissie in november 2021 bij elkaar geweest om het jaarprogramma voor 2022
samen te stellen. Niet wetend wat 2022 ons zou brengen.

Diverse leden hadden dit jaar (2021) ook weer mooie wandelingen uitgezet en voorgelopen. Dat gaat als vanzelf,
bericht versturen en talloze aanmeldingen, soms moeten we voorlopers teleurstellen, ‘ons programma is vol’
(it’s all in the family).

Covid-19 gooide in 2021 enkele malen roet in het eten. De wandelingen/activiteiten die doorgingen zijn na te lezen op
ons deel van de vernieuwde NKBV website, waar ‘herbeleving’ verhalen geschreven worden, aangevuld met foto’s.
Weer met een link naar ons FLICKR account zodat eenieder zijn of haar foto’s in originele kwaliteit kan downloaden.
2021 voor de wandelaars een ‘kleiner rampjaar’!

2021 enkele memorabele wandelingen/activiteiten

Wandelingen 2021
� Woensdag 21 april 2021: wandeling Klooster Graefenthal (DE).
� Dinsdag 25 mei 2021: wandeling langs de Eschestroom en de Dommel (NB).
� Zondag 13 juni 2021: wandeling Scheapsdrift-route, Geijsteren (LB).
� Zondag 15 augustus 2021: wandeling Bloeiende heide Maashorst (NB).
� Zondag 10 oktober 2021: wandeling Venray (LB).

Overige activiteiten in 2021
� Zaterdag 19 juni t/m dinsdag 22 juni 2021: fietsweekend.
� Zaterdag 23 okt t/m woensdag 27 okt 2021: midweek Maashoek (DE).
� Vrijdag 29 okt t/m maandag 1 nov 2021: Kanodagen Weerribben (NL).

Het was een bewogen jaar (2021) en de COVA bedankt iedereen die toch heeft geholpen om het deels mogelijk te
maken. Op naar een beter (gevaccineerd/booster) 2022.

Ger van de Ven,
Voorzitter COVA
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Jaarverslag CoBeTe 2021 (Commissie Bergsport en Techniek)

Samenstelling CoBeTe 2021
� SKI: Karel Küsters, Leon Houben, Max Gloger, Pierre Smetsers, Joost Schutte, Sjoerd Rammelt.
� SKI io: Casper Besseling, Bram Döpp, Joop Jansen, Bart Willems.
� SKB: Jeroen Cuppen.
� SKB io: Dick Zeegers.
� BE & LC: Pierre en Leon.

De CoBeTe in cijfers 2021
Totaal 7 klimweekenden in de planning gehad.
Door de coronamaatregelen zijn slechts onderstaande activiteiten doorgegaan:
� 2 oktober, Freyr (examenweekend outdoor voorklimmen), alleen de zaterdag is doorgegaan.
� 21 november extra examen moment ingelast voor outdoor voorklimkandidaten.

In 2021 hebben zich, tijdens de georganiseerde klimweekenden, geen incidenten voorgedaan.
� Een Voorklimcursus KVB OV multipitch is één keer gegeven (in Venlo), hierbij 12 cursisten. Slechts 4 personen 

zijn geslaagd.
� De cursus Basis rots is één keer gegeven (in Venlo), hierbij meerdere cursisten.
� De klettersteigcursus is 2x gegeven in Venlo.
� Door de omstandigheden konden maar enkele instructeurs, hulp instructeurs en mensen in opleiding actief zijn 

om alles in goede banen te leiden.

Instructeurs vergoedingen 2021
€ 25,- per dag voor de hoofdinstructeur tijdens weekend en cursusdagen. Hulpinstructeurs (niet organiserend, wel
begeleiding) krijgen € 12,50 per dag. De vergoeding voor een cursusavond is € 12,50 euro per avond.
Hiernaast ontvangen actieve instructeurs en vrijwilligers de kosten van de NKBV verzekeringspremie over 2021
retour.

Voortgang SKI's en SKB's
Afgelopen jaar is alleen Jeroen geslaagd als SKB OV. We wensen Jeroen heel veel plezier als sportklimbegeleider
en succes met het doorstromen naar SKI. Hij is een welkome aanvulling op ons kaderteam.

De opleiding van nieuwe instructeurs blijft belangrijk voor de continuïteit van de klimactiviteiten van Regio
Maashoek. Daarbij is het aantal actieve mensen in het hogere kader (beoordelaar) niet vooruit gegaan, dit is wel
nodig om instructeurs op te kunnen leiden in eigen regio.

Materiaaldepot Regio Maashoek 202:
Het afgelopen jaar zijn touwen uit het depot amper gebruikt voor klimactiviteiten tijdens de klimweekenden. Alle
touwen zijn in goede staat retour gekomen en weer opgeslagen in het depot.
Er zitten er zelfs nog 2 in het plastic die in 2020 zijn aangeschaft.

Materiaallijst eind 2021:
� 8 x 70m touw 
� 4x 50m halftouw
� 9 x touwzak

Tijdens regio activiteiten kan de regio materialen als helmen en gordels  (om niet) lenen van
de  Fliegerhorst als dat noodzakelijk is.
De Fliegerhorst ontvangt hiervoor (om niet) de afgeschreven voorklimtouwen om te topropen.
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Vooruitblik op 2022

De achterstand voor het opleiding van kader zal deze zomer worden ingehaald, 3 Sportkliminstructeurs en een
Sportklimbegeleider zijn bijna klaar voor het examen.
De Kaderdag 2022 is gepland voor 21 mei, iets later in het jaar door corona, maar er zijn al ruim 20 aanmeldingen.

Voorklimcursus 2022 wordt georganiseerd door Karel Küsters, waarbij Pierre Smetsers helpt. 10 personen nemen
deel aan de cursus en er wordt al flink geoefend. Naast de reguliere cursus is er ook een extra cursus voor NKBV-
leden uit Brabant.

Basisrots klimcursus 2022
Bij voldoende animo zal deze worden verzorgd door Pierre.

Klettersteigcursus 2022
Bij het uitkomen van dit verslag zal deze zijn afgerond; de cursus wordt gegeven door Theo Ververgaert.

Boudertraining 2022
Later dit jaar zal deze worden verzorgd met waarschijnlijk twee in opleiding zijnde Sportklimtrainers, Max en
Michelle.

Klimactiviteiten 2022
Er staan 7 weekenden gepland.

Wandelactiviteiten 2022
Er staan verschillende wandelactiviteiten gepland, waarvan wordt verwacht dat deze allemaal doorgang zullen
vinden.

Jeugdactiviteiten 2022
Maashoek allround door Ilse (datum moet nog worden vastgesteld).
Jeugdacademie door Pierre in de herfstvakantie.

Materiaallijst overig januari 2022
� Beamer + Scherm: aanwezig bij Pierre Smetsers (Beugen), M 06 - 51 22 09 95.
� GPS Garmin Dakota 20: aanwezig bij Ger van der Ven (Lottum), M 06 - 51 84 41 74.


