
Verslag van de Raad van bestuur van 12 januari 2017 

 

Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Ronald Pincket, Leen Mortier, Olivier Georis, Jochen Zeischka, Christopher Hamilton. 

Geëxcuseerd: Nathanael Majoros. 

 

 
 

Ten eerste willen wij u het laatste goede nieuws meedelen: het evenement met Antoine Girard is 

bevestigd, meer informatie in dit verslag. 

 

Verslag van de Raad van Bestuur van 12 januari 2017 

 

1. Planning Fly! 
De verschijningsdata van de digitale Fly zijn voorzien voor 30 maart, 15 juni, 30 september en 15 december. Jean-Yves stelt 

voor de aankondigers, die publicitaire aankondigingen in de Fly zetten, te contacteren. Nu dat de Fly digitaal en in kleur is, 

biedt hij meer publicatiemogelijkheden. Een creatieve aankondiger kan zonder twijfel deze nieuwe mogelijkheden handig 

kunnen benutten. De raadsleden zullen met de verschillende verantwoordelijken (clubs scholen) praten om de (betalende) 

mogelijkheden om de Facebook-pagina van de federatie te gebruiken om evenementen zoals reizen, stages enz. te 

publiceren. Prima idee, de Facebook-pagina van de federatie wordt gezien door alle leden, dus door meer dan 1000 personen. 

Te zien of dit de clubs en scholen interesseert, het zou eventueel een bijkomende inkomstenbron voor de federatie zijn. 

 

 

 

2. Validatie van de laatste wijzigingen in de statuten 
De laatste wijzigingen aan de statuten worden geanalyseerd en unaniem gestemd. De nieuwe statuten zullen op de 

website van de BVVF gepubliceerd worden, vergezeld door een kleine uitleg. 



 

 

 

3. Verslagen van de Raad van Bestuur  
Door een samenloop van omstandigheden werd het verslag van de vorige RvB met een belangrijke vertraging 

gepubliceerd. De raad wil niet dat een dergelijke vertraging nog optreedt. Er wordt beslist niet langer een beslissing of 

een zekerheid betreffend een bepaald punt in het verslag af te wachten. Als een beslissing niet genomen werd of er iets 

nog niet helemaal duidelijk is, zal het verslag ook zo gepubliceerd worden. De redacteuren komen overeen dat ze het 

verslag zullen overmaken aan de raadsleden in de week die volgt op de vergadering. En het verslag ten laatste de week 

erna te verzenden naar de leden. 

 

4. Mails jaarrekeningen en budget  
De jaarrekeningen en het budget zullen niet gepubliceerd worden op de BVVF-website noch op de BVVF-

Facebookpagina. De jaarrekeningen en budgetten zijn voorbehouden voor de effectieve leden. De effectieve leden die 

de jaarrekeningen en het budget willen raadplegen voor de Algemene Vergadering, moeten een mail sturen naar onze 

secretaris, die hun een kopie ervan zal opsturen. Meerdere exemplaren van de jaarrekeningen en het budget zullen 

eveneens beschikbaar zijn aan de inkom van de A.V. (bij de tafel van de inschrijvingen) voor de leden die deze wensen 

te consulteren. Tijdens de A.V. zullen de jaarrekeningen niet meer in detail geanalyseerd worden zoals voorheen. Een 

nieuwe grafiek van de kosten zal gemaakt worden en vergeleken worden aan de grafiek die op de laatste A.V. werd 

voorgesteld, dat zal toelaten om in een oogwenk de evolutie van de uitgaven te bekijken. 

 

5. Presentatie Antoine Girard 11 februari om 16 uur. (kom dus wat vroeger aub, thx) 
Het werd net bevestigd: de presentatie van Antoine Girard gaat door. Desondanks vragen wij aan de geïnteresseerden 

om zich te blijven inschrijven. Zo hebben we toch een idee van het aantal personen die zullen deelnemen aan de 

presentatie. U kan zich inschrijven tot 9 februari. Daarna kan u deelnemen aan de presentatie door ter plaatse te 

betalen.  

De raad heeft beslist om geen warme maaltijd te organiseren met het hotel, omdat het risico om vertraging op te 

lopen te groot is. We zijn immers wettelijk verplicht om de Uitzonderlijke Algemene vergadering als eerste te 

organiseren. Bovendien, om geldig te zijn moeten 2/3 van de effectieve leden aanwezig zijn (inclusief 

volmachten).  Niet kunnen beginnen met de Uitzonderlijke Algemene Vergadering omdat er nog mensen zitten te 

eten zou dus het hele gebeuren compleet vertragen, dat willen we niet. Na de presentatie van Antoine Girard, zullen 

de toeschouwers de mogelijkheid hebben om enkele mini-sandwiches te eten in de bar van het hotel. De raad zal 

sandwiches bestellen en zal aan de leden een bijdrage vragen. Opgelet, de sandwiches zullen waarschijnlijk duurder 

zijn dan anders, inderdaad, dit wordt georganiseerd door het hotel, we mogen niet onze eigen sandwiches 

“organiseren”. Het is echter niet verboden om zelf een kleine snack mee te brengen.   



6. Algemene Vergadering. 
 

Voorlopige agenda 

 

Welcome time en inschrijvingen om 18u30 ! 

 

Inschrijvingen 

De leden die deel hebben genomen aan de presentatie van Antoine worden uitgenodigd om zich meteen al in te schrijven na 

deze presentatie, dus rond 17u30. Op deze manier verspreiden we de inschrijvingen over een grotere tijdsspanne. Dus, reeds 

tijdens de drink met Antoine Girard. Indien de presentatie toch nog zou afgelast worden (men weet maar nooit), dan zullen 

de inschrijvingen beginnen om 18u30. In beide gevallen voorzien we minstens twee ploegen. De inschrijvingstafel zal in de 

zaal staan, om de doorgang niet te blokkeren. Aan deze tafel zal Jean Solon zitten met Kathy (die zo vriendelijk was om haar 

hulp aan te bieden) en een ploeg van « jongeren ». Twee ploegen dus om een vertraging zoals op de vorige AV te vermijden. 

Iedereen moet in de zaal zijn om 19u30 voor het begin van de Buitengewone Vergadering. Kom AUB goed op tijd ! Dank u ! 

Bij de inschrijving worden de zelfklevers verdeeld (verzekering) aan de aanwezige leden en aan de clubs voor afwezige leden. 

 

 

Buitengewone Algemene Vergadering 19u30 
De Voorzitter (Nederlandse vertaling door Ronald) zal aan de leden de belangrijkste wijzigingen in de statuten uitleggen, 

gevolgd door een stemming met opgeheven hand om de wijzigingen goed te keuren. 

 

 

Gewone Algemene Vergadering 

 

Woordje van de Voorzitter  

 

 Lijst van projecten (de persoon die voorzien is voor de tweede taal staat tussen « ») 

- Wedstrijden: Olivier « Ronald » 

Een klein verslag van de wedstrijd in 2016 zal gepresenteerd worden, alsook het laatste nieuws 

betreffende de wedstrijd in 2017 in Le Grand Bornand.  

 

- Vliegplaatsen : Christopher « Jochen » 

 Ouren: Christopher « Jochen » 

 Coo: Christopher « Jochen »  

Ook zullen de toekomstplannen betreffende de vliegplaatsen uitgelegd worden. 

 

- Fly : Ronald “Ronald” 

- Belang verzamelen e-mailadressen: Ronald “Ronald” 

- My FVLB: Natha « Natha » 

- Piou Piou : Jean-Yves « Natha » 

- … 

 Jaarrekeningen en budget  
- Een nieuwe grafiek van de kosten zal vergeleken worden met de grafiek die op de laatste AV werd 

voorgesteld, waardoor men in één oogopslag de evolutie in de uitgaven kan zien. Deze zullen kort 

toegelicht worden door de Voorzitter. 

 

 Wim Verhoeve zal een presentatie doen over het luchtruim. 
 

 

 De Werkgroepen 
- De Jongerengroep zal een presentatie geven wan hun activiteiten. 

- De groep Opleidingen zal een presentatie geven van hun plannen (te bekijken met de betrokkenen). 

 



 Presentatie van kandidaten voor de Raad van Bestuur 

 

 Stemming over de kandidaten voor de Raad van Bestuur 
- De stemmen zullen uitsluitend geteld worden door de Jongerengroep. 

 

 Resultaat fotowedstrijd 
- De 5 winnende foto’s zullen getoond worden (en met hun score gepubliceerd worden op Facebook). 

- De foto’s moeten naar Jean Solon gestuurd worden. Ze zullen op de Facebook-pagina van de federatie 

gepubliceerd worden. Men kan stemmen per « like ». Redelijk eenvoudig, slechts 1 like per foto is 

mogelijk op Facebook. Alle opgestuurde foto’s kunnen gebruikt worden in de digitale Fly. We danken onze 

leden op voorhand om ons al hun mooie foto’s te sturen.  

  

 Videoprojectie  
- Als Antoine Girard hiermee akkoord gaat, zullen we hem vragen om een stukje uit zijn film te tonen. Er 

zal daarom geen filmwedstrijd zijn dit jaar. 

 

 Resultaat stemming kandidaten voor de Raad van Bestuur 
 

Einde van de Algemene Vergadering. 
 

 

7. Lier 
Arnold Van Remoortere kondigt ons aan dat zijn club “Jan van Gent” een nieuwe lier zal aankopen in 2017. Hij vraagt hulp 

aan de federatie. De raad kent 1.000 € per jaar gedurende 5 jaren toe, met eventueel (door de raad die dan zetelt) een 

verlenging van 5 jaren. De raad neemt liever geen beslissingen in de plaats van toekomstige raden. 

 

De raad vraagt aan de club om één of twee « open deur » -dagen te organiseren, waarbij voorrang zal gegeven worden aan 

piloten die nooit aan de lier hebben gevlogen. De raad zal zijn ondersteuning geven om dit alles te organiseren en 

verschillende clubs op dit evenement uit te nodigen. Misschien samen met andere nevenactivteiten (BBQ etc.) om de 

aankoop van de lier mee te helpen sponsoren. De mogelijkheden zullen bekeken worden met de club Jan van Gent. 

 

8.  Maillen 
De raad geeft zijn akkoord voor de betaling van de vliegplaats van Maillen. 

 

9.  Wijziging TMA Chambery 
Deze info werd reeds uitgebreid verspreid via Facebook. We gaan hierover nog een woordje publiceren op de website. 

 

10. Jan van Gent – vraag voor opleiding tot Lierman. 
Er is een aanvraag voor een opleiding tot Leirman voor Geert van Iseghem. Geert heeft voldoende vluchten om deze 
opleiding te mogen volgen. De Raad gaat akkoord. 

 
11. Sky Wonder 
Het gaat over de eerste « vliegbeurs » te Kortrijk op 25 & 26 maart: http://www.skywonder.aero/. De federatie betaalt dus 

1.000 € aan de AeroCLub om deel te nemen aan de kosten van haar stand. Een grote stand waar alle parapente- en 

deltascholen uitgenodigd worden om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. Scholen die wensen deel te nemen aan 

dit evenement moeten een mail sturen naar Jean Solon.  

 

12. EAS 
Europe Air Sports heeft ons een nogal technische brief gestuurd over de vertegenwoordiging op Europees niveau. Het is de 

vertegenwoordiger van de Koninkijke Belgische Aeroclub, die deel neemt aan de vergaderingen, die ons deze nota heeft 

gestuurd. De raad heeft geen uitgesproken mening over deze kwesties en beslist zich aan te sluiten bij de meerderheid. 

http://www.skywonder.aero/


 

 

 

13. Ongeval Air Experience 
Een ongeval werd ons medegedeeld, zonder gevolgen echter. De raad heeft er kennis van genomen en dankt Air Experience 

voor het doorgeven van de informatie. 

 

14. Vliegen in Oostenrijk 
Een werkgroep houdt zich bezig met dit probleem, de groep bestaat uit Jean-Yves, Jürgen Intermann, Carl Deseure (Jochen 

levert ook informatie, als Oostenrijker).  

Jochen signaleert ons de volgend einformatie: de paragraaf 89B van het ZLPV (Wetgeving van de Oostenrijkse 
burgerluchtvaart, zie https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_89/BGBLA_2016_II_89.pdf), 
stipuleert: 
Er bestaat een systeem van « Guest flying permit » die een « Oostenrijkse Aeroclub Guest licence » uitreikt met als 
tussenpersoon een Oostenrijkse school. 
 

Dus volstaat het zich aan te beiden bij een Oostenrijkse club of school die kan beslissen u een « guest licence » toe te kennen. 

Piloten, die ervaring hebben met dit systeem, worden gevraagd om zich in verbinding te stellen met één van de leden van de 

werkgroep of om hen een mail te sturen met de informatie. 

De vraag: “ Zijn we verzekerd in Oostenrijk ?” zal gesteld worden aan onze verzekeraar Aviabel. 

Jochen, die binnenkort naar Oostenrijk gaat, zal ook proberen meer duidelijkheid te bekomen. 

Jean-Yves zal met de verantwoordelijke van de Oostenrijkse federatie deze kwestie bespreken op de volgende vergadering 

van de EHPU. 

 

15. CIVL 
Dit is een onderorganisatie van de FAI die zich onder andere bezig houdt met wedstrijden en hun reglementen. Jochen zal 

naar de vergadering van de CIVL gaan op 4 en 5 februari. Piloten die vragen hebben ten opzichte van de CIVL kunnen een 

mail aan Jochen richten. 

 

 

De volgende vergadering van de Raad van Bestuur zal plaats hebben op woensdag 8 februari 2017 te Zaventem, ze zal tot 

als voornaamste doel hebben de Algemene vergadering voor te bereiden. Jean wordt uitgenodigd om deel te nemen aan 

deze vergadering. Kandidaten voor de raad worden eveneens uitgenodigd op deze vergadering. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_89/BGBLA_2016_II_89.pdf

