Verslag RVB 30-06-2016 :
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Ronald Pincket, Jochen Zeischka, Olivier Georis, Nathanael Majoros.
Verontschuldigd: Leen Mortier, Christopher Hamilton.
Intro aan de nieuwe bestuursleden door Jean-Yves met wat uitleg over afspraken die gelden onder
bestuursleden.
1. Bepalen van de definitieve agenda
Punt 11 werd toegevoegd.
2. Benoemingen, functies en taken.
Werden unaniem verkozen: voorzitter: Jean-Yves Squifflet, ondervoorzitter: Jochen Zeischka.
3. Samenstelling van het bureau.
Schatbewaarder wordt voorlopig niet benoemd, een vrijwilliger zal worden gezocht in de federatie.
Er zal een limiet bepaald worden voor de betalingen die de secretaris mag uitvoeren.
Documenten voor publicatie staatsblad worden zullen getekend na evaluatie door legale adviseur.
4. Algemene beleidsstatement.
Een brief zal worden opgesteld om te berichten aan de leden wat we willen realiseren.
5. De clubs en leden binnen de BVVF.
- Wij wensen gebruik te maken van de positieve dynamiek van de AV. Wij wensen de niet verkozen
kandiaten in te zetten voor sommige werkgroepen.
- Voorstel wordt gedaan om de clubs te stimuleren om meer leden aan te trekken teneinde allerlei taken te
beheren. Ook om individuele leden te stimuleren om een groep (vrienden) te vormen. Weliswaar zonder
de leden te verplichten op welke wijze dan ook.
- Een Federatie die bestaat uit clubs en groepen “draait beter”, dat is het uitgangspunt van de redenering.
6. Werkgroepen.
Beslissing.
De RVB wordt veranderd van een gesloten kring (wat tot nu toe altijd het geval was) naar een open
gemeenschap waar werkgroepen onder toezicht van een lid RVB voorstellen en plannen uitwerken. De
werkgroepen hebben enkel een “adviserende functie”, zij ontwerpen een plan, stellen het voor en werken het
verder uit. Het resultaat van het plan wordt voorgelegd aan de RVB, die het dan stemt.
Een plan moet dus eerst worden voorgesteld alvorens het helemaal wordt uitgewerkt. Een update van de
vorderingen gebeurt in de RVB bij iedere vergadering; ofwel per mail ofwel met een presentatie.
RVB kan het plan terugsturen voor wijzigingen. Finale beslissingen worden genomen door de RVB bij stemming.
Indien een lid van de werkgroep contact heeft met autoriteiten dan moet dit lid zich voorstellen als lid van een
werkgroep met consulterende functie. Iedere verbintenis tussen BVVF en autoriteiten wordt aagegaan ofwel met
een lid RVB aanwezig ofwel documenten achteraf getekend door lid van de RVB. Een lid van een werkgroep kan
geen verbintenissen aangaan in naam van de RVB.
De leden van de werkgroep worden gekozen door de RVB. Een lid kan een werkgroep leiden, maar een gekozen
lid van de RVB draagt altijd de verantwoordelijkheid, deze verzorgt de verbinding, rapportering naar de RVB. De
leden van de werkgroepen beperken zich tot de activiteiten van de werkgroep waar ze in zitten. Een lid kan
weliswaar in meer dan één werkgroep zitten.
Volgende werkgroepen worden opgericht:
-

Werkgroep clubs: Olivier Georis.
IT: Nathanael Majoros
Sites: Yves Borreman zal in deze werkgroep gevraagd worden. Verbinding Jean-Yves Squifflet.
Luchtvaart reglementering: Wim Verhoeve verbinding RVB Nathanael Majoros.
Scholen: Koen Michiels verbinding Jean-Yves Squifflet.
Communicatie, Fly Jurgen Intemann verbinding Leen Mortier.
Commissie Delta Jochen Zeischka
Competitie: Natha Majoros.
Veiligheid en incidenten: Chris Dierickx (zal worden gevraagd) verbinding Jochen Zeischka.
Structuur en organisatie van de Federatie: Ronald Pincket, Chris Hamilton en Jean-Yves Squifflet .
Events: Leen Mortier.

De verbindingsmensen van de werkgroepen worden gevraagd een voorstel te maken van het plan begin
augustus.
7. IT
-

Skype-vergadering/ Google hangout zal worden uitgeprobeerd onder leiding van Jochen.
Facebook beheer blijft bij Jurgen, & Nathanael Afspraken nog uit te werken. Wat kan wat kan niet?
Transitie van de mailbox info@fbvl.be naar een shared mailbox: Nathanael. Jean vooraf tijdig informeren.
Natha zal spoedig een oplossing uitwerken om de email adressen van alle leden “on line” te verzamelen in
een on-line programma. Dit programma zal worden gebruikt om mailings te versturen naar de leden.
(“Mailchimp?”)
- Oplossingen voor online document sharing voor de raad (rapport, mails,…) : kortom moderne en
transparante communicatie.. Nathanael & Jochen zullen dit uitwerken.
- Communicatie per e-mails: interne afspraken werden gemaakt onder de leden van RVB voor het efficiënt
communiceren via mail.

8. Nieuwe statuten
Er zal worden gevraagd aan William en Arnold om het opgestarte werk af te maken.
9. Fly! september
Wim een forum van 2 bladzijden geven in de Fly om uit te leggen waar hij mee bezig is en wat hij reeds heeft
gerealiseerd.
De vraag zal worden gesteld aan alle leden om hun email adres in te vullen op de site ontworpen door Nathanael.
Stemming publiceren + PV van de deurwaarder. Een tekst zal worden gepubliceerd die het gebruiken van een
deurwaarder uitlegt aan de leden.
Enkele drukkers zullen worden geevalueerd op mogelijkheden en prijzen.
Er wordt gekozen om de tweetaligheid inde Fly te behouden. Een motivatie om in de toekomst de Fly per email te
publiceren zal worden geschreven. Leden die dit wensen zullen nog steeds de Fly in papieren versie kunnen
ontvangen, maar zullen de meerkost hiervoor moeten betalen.
Bijdrage EHPU
Vragen @ Jean of het mogelijk is dat de EHPU de prijs herziet voor de BVVF voor slechts 30 leden meer. (De
prijs verschilt aanzienlijk voor het lidmaatschap vanaf meer dan 1.000 leden. Dezelfde prijs blijft dan gelden tot
10.000 leden. Dit lijkt ons niet echt proportioneel.)
10. Diversen
- Jean-Yves, Natha & Olivier stellen voor een ronde tafel te organiseren in Àger op de BPO. Is
goedgekeurd.
- Klacht Louis Neys over de A.V. Wij hebben acte genomen van de klacht, antwoord van Jean-Yves
volstaat.
- Brief van Max Louesse, Francis Debruyne en Denis Lebrun:
Zij vragen om de stembiljetten aan hun over te maken om de stemmen te hertellen, naar verluidt zou Max “zeker 150 stemmen
moeten hebben....”
Na overleg formuleert de RVB volgend antwoord:
Wij denken dat het niet aan ons is om de stembiljetten op te vragen om deze te overhandigen. Als de biljetten via ons “passeren”
riskeren wij op die manier beticht te worden van “vervalsing” of “manipulatie”. Immers, als deze mensen al geen vertrouwen
hebben in een deurwaarder, hoe kunnen wij verwachten dat zij vertrouwen hebben in ons? Wat ons betreft zullen wij dan ook de
stembiljetten niet opvragen, ze blijven bij de deurwaarder.
De RVB wijst erop dat een deurwaarder een rechtsgeldig, onafhankelijk en betrouwbaar persoon is. Deze werd door Jean Yves
ingeschakeld. Juist om mogelijke betwistingen te voorkomen. Het PV van een deurwaarder is immers een rechtsgeldig document!
De RVB is dan ook verbijsterd dat mensen zo ver gaan tot een deurwaarder in twijfel te trekken. In ieder geval bewijst dit alvast
dat het een goed idee was een deurwaarder aan te stellen, proficiat Jean Yves!
Hoe dan ook, wij verzetten ons niet tegen een hertelling. Maar deze moet dan eveneens op rechtsgeldige manier gebeuren. De
RVB raadt de ontevreden niet verkozenen dan ook aan om rechtstreeks contact op te nemen met de deurwaarder. Een brief met
wat “bredere uitleg” zal worden gestuurd naar deze 3 leden.

- BVVF-ondersteuning aan het kampioenschap 2016. Clubs mogen adminstratieve hulp vragen aan de
secretaris voor het organiseren van het kampioenschap. Aangezien deze betaald wordt door de BVVF.
- Rochehaut - Johan Van Heule vraagt om de onderhandelingen terug opnemen voor deze site. Dit wordt
goedgekeurd, de RVB vraagt Johan en een voorstel te formuleren @ RVB. Een snelle reactie zal volgen.
- Vraag reddingsboei van de 7-Meuses. Deze is verdwenen. Christian Croonenborghs vraagt om een
nieuwe te mogen plaatsen. Wordt toegestaan budget max = 300 €. Indien meer aub overleggen met
RVB.
- Han sur lesse beschadiging “overstap over draad” is beschadigd. Ok voor Yves Borreman om de boer en
ook aan Marc Vandersmissen een prijs te vragen voor de herstelling.

- Aankoop terrein te Coo. De RVB ondersteunt Louis in zijn acties. De RVB vraagt een schriftelijk voorstel
van Louis, met duidelijke omschrijving van de voorwaarden, ligging en contractvoorwaarden, huurtermijn
enz.
- De nieuwe RVB benoemt Jean Solon tot secretaris. Zijn hoofdzakelijke taak is de dagelijkse administratie
regelen van de Federatie. Beslissingen die de Federatie engageren worden niet door hem genomen,
maar voorgelegd aan de RVB. Een werkgroep zal een duidelijke takenlijst opstellen voor Jean met wat
wel en niet tot zijn takenpakket behoort. Dit zal gebeuren in overleg met Jean. Wij willen komaf maken
met de onduidelijkheid die er heerste in het verleden.
- Vakantie Jean. 20 juli tot 17 augustus wordt bevestigd. De RVB wenst hem een prettige en zorgeloze
vakantie.
- Brevet voor Ronnie Mens. De RVB vraagt meer info @ Koen en of hij de verantwoordelijkheid neemt voor
het toekennen brevet?
- Betalen factuur deurwaarder wordt goedgekeurd.
- Ieder contact met VSDC moet verplicht passeren via de RVB.
- Ontslag huidige leden RVB te bevestigen voor de AV van 2019, (uit practische overwegingen) nog te
overleggen met afwezige leden RVB.
- Sergio Henin krijgt toelating om een cursus te beginnen als hulpmonitor bij Fou d’L op voorwaarde dat alle
officiële voorwaarden vervuld zijn.
- Jean-Claude Bodart vraagt zijn opleiding hulpmonitor te starten bij Trike Valley (Tom Haagdorens). De
RVB gaat akkoord.
- Fou d’L meldt een incident van op de leshelling, echter zonder gevolgen. Verzekering moest niet
tussenkomen.
- Jan Van Gent meldt een incident eveneens zonder gevolgen. Verzekering moest niet tussenkomen.
- De meteo stations Piou Piou zullen geleverd worden in juli.
- Volgende vergadering + aanwezigheid juili/augustus te bepalen via Doodle (Jean-Yves)
11. Kampioenschap Delta.
Is niet doorgegaan omdat een aantal praktische (veiligheids) voorwaarden in extremis niet konden worden
vervuld. De organisatoren vragen de BVVF om tussen te komen in reeds gemaakte kosten. Volledig of
gedeeltelijk. Dit zal overlegd worden samen met de werkgroep competitie.
Verslaggever: Ronald.

