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Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Philippe Mal, Olivier Georis. 
Geëxcuseerd: Nathanael Majoros, Leen Mortier, Jochen Zeischka, Ronald Pincket.  

 
BPC/BACC 2018 

De BPC & BACC zijn gemotiveerd om in 2018 in alle legaliteit te vliegen. 
Een valideringstool zal uitgewerkt worden om de vluchten van de 2 platformen te kunnen valideren. 
De raad wenst dat de tool neutraal is en de inspanningen om deze te realiseren zullen gefinancierd worden door de BVVF. 
De federatie zal de 2 evenementen gedurende het hele seizoen ondersteunen. 
Het spreekt vanzelf dat we ook het BAPO en het BPO blijven steunen. 
 
Kosten BPC 2017-2018. 

OK voor de betaling van 251€ voor de tool en zijn ontwikkeling voor 2017. 
 
Salon Skywonder. 

De Aeroclub stelt ons voor om nogmaals deel te nemen aan het salon Skywonder. 
We willen er dit jaar niet aan deelnemen als federatie. Nochtans zijn we bereid naar andere salons te gaan, zoals het vakantiesalon, het 
autosalon,… 
 
Voorbereiding A.V. 

Dit jaar gaan we proberen iets anders te doen en een A.V. in 2 delen te houden: 

Vooreerst het verplichte gedeelte waarvan de voorlopige agenda de volgende is: 
- Intro. 
- Jaarrekeningen/budgetten. 
- Flycard en hoe onze toekomstige vliegplaatsen financieren. 
- Analyse masterplan. 
- Kandidaten RVB. 

Het tweede deel, dat we interactief willen maken. We gaan de zaal verdelen in de volgende onderwerpen: 
- Vliegplaatsen en de infoborden (eventueel ter stemming brengen). 
- BVVF 2.0 Masterplan. 
- Airspace/wedstrijden (BPO, BAPO, BPC, BACC, BAH-Hoo). 

We voorzien ook een hoekje voor de clubs en scholen. 

We vragen aan William om te zorgen voor het scherm en 2 projectoren alsook een luidpreker en 1 of 2 micro’s. 
 
Jaarlijks verslagen van de clubs en scholen. 

We hebben op dit ogenblik het verslag van één club en één school ontvangen. We wachten op de andere verslagen. 
 

Fly. 

Wordt op dit ogenblik gefinaliseerd. 
Er moet nog aan toegevoegd worden. 
Data examens en lessen te bekijken met Jean. 
Oproeping AV + lidgeld 2018. Dit zal ook per mail naar alle leden persoonlijk worden opgestuurd. 

 
Data volgende vergaderingen: 

11/01. 
8/02. 

 
Factuur Maillen. 

We wachten op meer informatie vooraleer deze factuur te betalen. 
 

Motocross Strépy. 

Volgend op nieuwe schade door de moto’s op de vliegplaats van Strépy, gaat Philippe een bericht sturen naar de motocrossclubs die hij 
kent, om hen te informeren over onze activiteit op de terril. 
 
Goedgekeurde brevetten en opleidingsaanvragen: 

Mario Deroo bekomt het brevet van Hulpmonitor parapente, het examen werd afgenomen door Koen Michiels. 
Yoeri De Bruyn mag zijn opleiding duovliegen (parapente) doen met Patrick Walravens bij Sky Club Austria.   
Benoit Pirard mag zijn opleiding duovliegen (parapente) doen met Thierry Moreau.   

 


