Verslag van de Raad van Bestuur van 9 februari 2017
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Ronald Pincket, Leen Mortier, Olivier Georis, Jochen Zeischka,
Christopher Hamilton, Nathanael Majoros.
Uitgenodigd: Jean Solon, Philippe Mal.
Voorstelling nieuwe kandidaat voor de Raad: Philippe Mal
Uitstekend tweetalig, woont in de Brusselse rand. Interesse voor brevetten en vliegsites, beide meer
bepaald in verband met soaring aan de kust. Philippe wil graag werk maken van een speciaal
soarbrevet.
Correctie vorig verslag
De aanvraag van Jan Van Gent om vanaf maart Geert Van Iseghem toe te staan om de opleiding te
verzorgen van nieuwe liermannen, werd goedgekeurd.
Buitengewone Algemene Vergadering: voorbereiding
De organisatie van de komende Algemene Vergadering wordt in detail besproken, de taken worden
verdeeld. Er wordt geopteerd om te werken met 3 inschrijvingsbureaus, 2 voor de effectieve leden
opgesplitst in 2 helften van het alfabet en 1 bureau voor de nieuwe effectieve leden.
Er zijn in totaal 5175 mensen ooit lid geweest van de Federatie. Nu zijn er 342 effectieve leden.
2/3 hiervan betekent dus 228 leden die moeten aanwezig zijn, rechtstreeks of met een mandaat,
willen we de statuten kunnen goedkeuren. In totaal hebben we nu 1094 leden.
Er wordt beslist dat de stemming zal gebeuren met het omhoog houden van het stembulletin waar
de nieuwe kandidaten voor de RVB op zullen vermeld staan.
Mensen met een mandaat moeten ook een kopie van de identiteitskaart hebben van de
volmachtgever.
Vragen van leden.
René Bosman vraagt een Duopilotenbrevet parapente aan. De raad beslist dat René een examen
moet afleggen bij Fou d’L met Jean Yves en Thierry Moreau.
Aanvraag van brevet Frederic Fourneau. De raad weigert dit brevet te verstrekken. Er werd geen
theoretisch examen afgelegd; dit moet dus nog gebeuren en Frederic moet ook een praktisch
examen afleggen bij een Monitor.
Aanvragen tot effectief lidmaatschap: Jana Paulissen, Niels van Weereld en Bernard Mevis worden
goedgekeurd.
Jan Vanderstraeten vraagt het Pilotenbrevet parapente aan. Hij heeft het paramotorbrevet en 150
parapentevluchten. Om zijn brevet te behalen moet Jan eerst zijn theoretisch examen afleggen en
eveneens een praktisch examen. Dit zal slechts een formaliteit zijn voor Jan die beschouwd wordt als
een goed piloot. Het luchtvaartreglementeringsexamen moet hij niet afleggen, gezien zijn
paramotorbrevet.
Koninklijke Belgische Aeroclub.
Jean-Yves informeert de raad dat het lidgeld van de Aeroclub nu 5.900 € bedraagt.

Klacht tegen Christian Bielen van Air Fun.
De Raad werd op de hoogte gesteld van een ernstige klacht tegen Christian Bielen. De raad volgt dit
verder op en zal de nodige actie ondernemen ten gepaste tijde.
Kandidaat wereldkampioenschap Francis de Bruyne.
Francis de Bruyne zal deelnemen aan het wereldkampioenschap parapente. De raad feliciteert
Francis van harte.
Antwoord op de brief van Jo Veulemans.
De federatie heeft inderdaad de sleepactiviteit van de delta’s in Maillen gesponsord in het verleden.
Er was echter geen sprake van contract of een verbintenis als tegenprestatie. Het businessplan van Jo
Veulemans is zijn eigen verantwoordelijkheid. De manier waarop de zaken zich momenteel
ontwikkelen worden door de raad betreurd. Jammer genoeg beschikt de federatie niet over de
financiële middelen om tussenbeide te komen in dit dossier. De raad hoopt dat een oplossing zal
gevonden worden en is ter beschikking voor bemiddeling mocht dit nodig blijken.
Verslaggever: Ronald.

