Raad van Bestuur BVVF van 9 november 2017
Aanwezig: Olivier Georis, Philippe Mal, Nathanael Majoros, Jean-Yves Squifflet, Jochen Zeischka.

Jachtdata & Evenementen
Nathanael zal de jachtdata op de kalender zetten op de site van de BVVF zodat ze ten allen tijde ter
beschikking van de leden zijn.
We vragen aan de clubs, scholen en de leden om hun evenementen aan te kondigen zodat we ook deze op de
kalender op de site van de BVVF kunnen plaatsen.

Paypal account i.v.m. lidgelden / FlyCard
De vaste transactiekosten van Paypal zijn te hoog vergeleken met kleine bedragen. Ze zouden insignificant
zijn voor grotere bedragen zoals lidgelden, maar de vaste softwareontwikkelingskosten zijn niet
justificeerbaar. We zullen Paypal enkel gebruiken voor kleine bedragen, maar niet voor alle lidgelden.

FlyCard
Stand van zaken na vorige vergadering: we zijn te kort voor 2018, validatie van het idee voor 2019.
Het doel van de FlyCard is:
- expliciete bevestiging dat de lokale regels aanvaard worden, ook door niet-leden van de BVVF;
- mogelijkheid om belangrijke informatie via e-mail te versturen, ook naar niet-leden van de BVVF.
Nathanael zegt dat deze maatregel opleggen, die duidelijk een competentie van de werkgroep vliegplaatsen
is, zonder zijn goedkeuring, tegen de geest van decentralisatie gaat.
De FlyCard zou via de website aangevraagd kunnen worden d.m.v. een online bevestiging dat de
voorwaarden gelezen zijn. Daardoor is de FlyCard ook bruikbaar voor buitenlandse piloten die op een
BVVF-site wensen te vliegen, zonder dat zij op voorhand op de hoogte moeten zijn dat dit een vereiste is.

Subsidies clubs en scholen
Vraag van Jean of de subsidies aan clubs en scholen (scholen: 10 euro per nieuw lid dat zij bij de BVVF
aanbrengen, clubs: 5 euro per clublid dat ook lid van de BVVF is), uitgekeerd moeten worden.
Ja, die moeten zoals jaarlijks gestort worden, met een begeleidende uitleg over die subsidies.

De Fly!
Topics voor de volgende editie:
•
•
•
•

Communicatie Kop van schouwen (Zeeland), telkens problemen met Belgen
Communicatie reglementering Luxemburg
Bericht i.v.m. nieuwe landing Coo Zuid
Oproep naar de leden: we zoeken vertegenwoordiging van de BVVF bij de luchtvaartautoriteiten

Examens
De lijst van vragen werd herwerkt en de vragen zijn nu gemakkelijker, maar de slaagcijfers zijn lager omdat
de vragen niet meer op voorhand gekend zijn. Dit is een goeie zaak omdat er nu een betere voorbereiding
nodig is voor het examen.
Er is al veel werk in gekropen, maar de vertaling naar het Frans moet nog verbeteren, omdat sommige vragen
niet erg duidelijk zijn in het Frans.

Evaluatie masterplan
Deze RVB is 1,5 jaar geleden gestart op basis van een masterplan wat aan de leden voorgesteld werd. Er
werd een interne evaluatie van het master plan gedaan. Deze evaluatie zal door Nathanael voorgesteld
worden op de A.V.
De RVB is nog steeds op zoek naar helpende handen, zowel in de raad als in de werkgroepen. Vooral de
contacten met de luchtvaartautoriteiten moeten veel beter verzorgd worden, omdat deze zo goed als
onbestaande zijn. We zoeken vrijwilligers via de Fly.

Sleepvliegen Maillen
Het antwoord dat op 7 september voorbereid werd, is nog niet naar Stephan Permentier verstuurd. Philippe
Mal gaat zorgen dat deze brief eerstdaags verstuurd wordt.

Brevetten
De volgende brevetten & aanvragen om een opleiding te mogen starten, werden goedgekeurd:

-

Bert Adams: aanvraag opleiding duo parapentebij Airsport (Koen Michiels);
William Vanaudenhove: aanvraag opleiding duo parapente bij Airsport (Koen Michiels);
Rudi Roelens: aanvraag opleiding Hulpmonitor parapente bij Airsport (Koen Michiels);
Chris Dierickx: tijdelijk brevet van Hulpmonitor parapente beperkt tot Ikarus (attest Cris Claessens).

Vliegplaatscatalogus
Olivier is de laatste informatie aan het verzamelen.
We zullen de ontwerpen van de nieuwe infoborden op de A.V. voorstellen.
Vlaklandkampioenschap delta
We denken eraan om iets zoals het BAPO te organiseren voor de deltisten.
We gaan de werkgroep competitie contacteren om hun hulp te vragen om dit te organiseren.
Kalender website
We wilden de kalender zichtbaarder maken voor de leden (onmiddellijk gedaan door Nathanael,
bedankt !). U zal op de website dus gemakkelijker de jachtdata en belangrijke BVVF-evenementen
(parachutewerpdag, A.V., examens, ) terugvinden.

