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Ontmoeting Raad federatie & BACC & BPC op donderdag 29/6/2017
Deelnemers:
BPC: Marc Delongie.
Raad van de BVVF: Philippe Mal, Ronald Pincket, Olivier Georis.
BACC : Antoine Lacroix, Julien Lacroix.
Ter herinnering: Marc Delongie en Bertrand Fontaine vormen de kern van de BPC. Marc is eerder
gericht op competitie en Bertrand op reglementering. Marc heft trouwens zijn kandidatuur gesteld
om de werkgroep wedstrijden te vervoegen.
Agenda van de vergadering:
-

-



Wat zijn de wensen van de organisatoren van de BPC en de BACC ?
Welke acties moeten we ondernemen om een goede harmonie te bekomen tussen de BACC
en de BPC ? (Wens van de raad).
De hulpmiddelen « XCtools » & « Trace on line » beschikbaar stellen voor alle leden, of ze nu
cross-piloten of beginnelingen zijn? Deze tools zijn hulp- en ondersteunende middelen die
toelaten de vrije vlucht makkelijker aan te leren. En in België houdt dit een goed begrip van
het luchtruim in.
Gezamenlijke communicatie van de organisatoren en de federatie.
Interne communicatie bij de BPC en de BACC ?
Voorwaarden opdat de federatie de organisatie van een wedstrijd zou ondersteunen.

BVVF-vertegenwoordiging in de KBAC-delegatie voor de BELANC-vergaderingen

Wim zal deelnemen aan deze vergaderingen. Met het oog op het verlichten van zijn werklast en om hem
te ondersteunen, zal de raad aan Wim voorstellen om zich te laten vergezellen door een reeds
competente persoon of iemand die hij zou vormen in de specificiteit van het luchtruim. Natha en JeanYves gaan hiervoor contact met hem opnemen.



Publicatie van het verslag van de RvB

De publicatie aan de leden van de raad zal in minder dan 48 uren gebeuren. De goedkeuring door de
leden van de raad moet binnen de 72 uren gebeuren. Vervolgens maakt Jean de vertaling en wordt de
tekst overgemaakt aan de auteur voor publicatie na nazicht van de vertaling. De publicatie zal dus
maximum één week na de vergadering van de raad gebeuren.



Fly!

De publicatie van de Fly wordt enkele weken uitgesteld. We wachten op het einde van de BPO om het
verse nieuws van de BPO in de Fly te kunnen opnemen (resultaten en feedback van de evenementen ter
plaatse). Het zou inderdaad jammer zijn om 3 maanden te moeten wachten alvorens nieuws over het
BPO te kunnen lezen 
Lijst van te voorziene artikels:
Coo: vliegveld van Spa.
Beauraing: regels en veiligheid.
Artikel Spa ambassadeurs, geschreven door Louis (RTBF-uitzending).
Artikel Zuid-Afrika.
Artikel BAPO.
Artikel Jana Stroobants (flying the Appenins) = Jana contacteren.
Te voorzien: « Link » BAPO-film in de digitale Fly (onmogelijk in druk).
Artikel over de diefstal van het materiaal van Stéphane.
Publiciteiten invoegen (Jean contacteren).
Artikel Fly safe (Olivier & Christopher): een objectieve beschrijving van de feiten publiceren.
Artikel getuigenissen ongevallen + commentaren/raadgevingen.
Vragen aan Pavel of hij een artikel over de Swift instuurt (cfr. verslag van de vorige
raadsvergadering).



Subsidievraag Francis De Bruyn

Voor zijn deelneming aan het WK (inschrijvingsrecht: 450 €).
Zoals aangekondigd en gestemd op de algemene vergadering is het budget « deelneming
kampioenschappen » overgeheveld naar sponsoring.

