Verslag Raad van Bestuur 09/11/2016
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Ronald Pincket, Nathanael Majoros, Leen Mortier, Christopher Hamilton, Olivier Georis.
Geëxcuseerd: Jochen Zeischka.
Rapport vergadering 30.06.2016
Het rapport wordt overlopen vooral het punt aangaande de EHPU wordt besproken. De Raad past de tekst aan in functie
van het gesprek samen met Christopher en Olivier.
Wijziging van de statuten (1e presentatie)
Een eerste voorstelling wordt besproken aangaande te wijzigen punten in de statuten. Alle raadsleden delen dezelfde
mening. De tekst moet wel nog wat worden verbeterd op het vlak van taal en zinsbouw, maar de ideeën, daar zijn we het
over eens. De statutel zullen worden gepubliceerd en vervolgens gestemd bij een uitzonderlijke Raad van Bestuur in 2017.
Tekst Fly! kandidaten RVB
De tekst met te beantwoorden vragenlijst voor nieuwe kantdidaten voor de Raad van bestuur wordt voorgelegd en
besproken en goedgekeurd. Wij willen voortaan een duidelijke presentatie van een kandidaat: zijn standpunten, ideeën en
eventueel speciale vaardigheden en vooral ook hoe het gesteld is met zijn kennis van beide landstalen. De nieuwe
kandidaat zal zich voorstellen tijdens de Algemene Vergadering door een antwoord te formuleren op deze vragenlijst.
Voorstelling van de software Verzamelen email-adressen door Nathanael.
Natha geeft ons een voorstelling van deze software en vooral ook het “verborgen” gedeelte beheer en de mogelijheden die
deze software verschaft. Beheer paswoorden, persoonlijke gegevens enz. Un mooi werk dat perspectief biedt. De softwareleken in de Raad van Bestuur zijn behoorlijk onder de indruk van het resultaat.  De kenners beseffen en waarderen de
vele uren die Nathanael hieraan gespendeerd heeft. Weldra zullen de leden ook met deze software kunnen kennis maken.
De leden zullen dan zelf hun gegevens kunnen beheren zoals het wijzigen van een telefoonnummer of een adres in geval
van een verhuis.
Tekst Fly! verzamelen e-mails
De tekst die de uitleg verschaft aangaande de software voor het verzamelen en beheren van de gegevens en die in de Fly!
zal worden gepubliceerd wordt besproken en aanvaard.
Brevetten.
Toby Dedoncker behaalt zijn brevet van parapente-Monitor, afgeleverd door Danny Hansoul. De raad feliciteert Toby en
wenst hem veel plezier in zijn nieuwe taak.
Alain Gillot vraagt voor een overeenstemming van het theoretisch BPMF-examen luchtvaartreglementering (met het onze).
Deze examens zijn reeds aanvaard door de BVVF aangezien zij ook worden aanvaard door het DGLV.
Jean-Yves zal dit afstemmen met Wim Verhoeve.
Sites
- Afhalen en overbrengen van een kunstgras-tapijt voor « Les Terrilliens ». Ronald zal contact leggen en het transport
uitvoeren.
- Het budget van 350 € voor een boei op de 7-Meuses wordt goedgekeurd.
- Namen en gegevens PiouPiou’s: iedere pioupiou kan nu worden gepersonaliseerd (naam en plaats). De PiouPiou’s zullen
worden geprogrammeerd door Olivier.
Reeds bestaande : Coo, Hornu.
Gepland : Ouren, La Roche, 7-Meuses, Beauraing.
BPO
In samenwerking met Pierre Naville, (directeur van de wedstijd) zal het BPO georganiseerd worden in “Le Grand Bornand”
van 02 tot 08 juli.
Een tekst van de hand van Olivier wordt in deze Fly! gepubliceerd over het BPO 2017.

Fly!
- Target is de layout rond te hebben voor 16 november.
- De taken worden verdeeld.
Artikels :
Inhuldiging van de site van Ouren door Chris.
Artikel van Wim over luchtruim.
Artikel over het terrein van Coo door Olivier/Chris.
Hornu nieuwe Est start de tekst van Alain Grenier zal worden bijgewerkt door Leen.
De werkgroep jongeren zullen ook een artikel publiceren.
Ronald heeft een aatal teksten voorbereid die door de raadsleden werden doorgenomen.
Ook de verslagen van de RVB zullen worden opgesteld door Ronald en bijgewerkt voor de Franstalige versie door Chris en
Olivier.
De raad wil absoluut een andere lay-out. Dit zal worden afgestemd met de secretaris die ons eerst enkele artikels zal
doorsturen in de lay-out zoals door ons gevraagd. Na eventueel bijsturen kunnen de andere pagina’s dan ook met deze layout worden afgewerkt. Aangezien de Fly! nu digitaal zal worden gepubliceerd, is het erg makkelijk om ons vooraf een proef
voor te leggen ter goedkeuring.
Oproep tot het betalen van de ledenbijdrage 2017. De tekst zal worden opgesteld door Ronald et Jean-Yves.
Briefwisseling
- Brief van Pierre Woerth over ongeval te Urbes (Airsport)
Het antwoord zal worden opgesteld door Jean Yves.
(De tekst die Koen heeft gepubliceerd zal in het Frans worden vertaald en aan de Franse autoriteiten worden overgemaakt).
- Aviabel stuurde het verzekeringsattest voor de reserve-smijtdag in Gent op naar het secretariaat, Jean heeft het
doorgestuurd naar de Pick-Up Club.
- Briefwisseling van de ULM en paramotor Federatie betreffende hun relaties met de DGTA.
Dit zal in nauw overleg tussen de Raad van Bestuur en de werkgroep luchtruim worden afgestemd.
Secretariaat:
- Verlofaanvraag voor Jean karnaval 2017  OK.
- Gratis ledenbijdrage voor Pascal Harpigny als tegenprestatie voor het aanmaken van de zelfklevers  voor 2017, OK
Deze zelfklevers zullen echter vanaf nu overbodig worden aangezien het volgende brevet/verzekering met email worden
gestuurd. De Raad bedankt Pascal voor zijn hulp gedurende de afgelopen jaren.
Brevetten:
Brevet Biplace Thierry Populaire wordt voorlopig niet uitgereikt in afwachting van zijn attest SIV (zoals vooraf ook werd
bepaald).
Werkgroepen
Opleiding
Koen Michiels begint met zijn werkgroep op 23 november, hij heeft heel wat plannen in dat verband.
Secretariaat.
Ronald et Leen zullen een duidelijke taakomschrijving opstellen voor de secretaris. Deze is trouwens vragende partij. Met
alle veraderingen die plaats grijpen wil de secretaris graag weten wat wij van hem verwachten en hoe dit zal evolueren. Het
afwerken van deze taakomschrijving zal gebeuren in samenwerking met de secretaris en de Raad van Bestuur.
Groep jongeren
Deze groep is erg aktief en organiseert een SIV training in de paasvakantie.
Een bedrag van 500 € wordt (op hun vraag naar steun) toegekend als aanmoediging. Dit bedrag komt uit het budget van
sponsoring competitie.

