COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2008

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN
BESTUUR VAN 14 APRIL 2008

Présent: Yves Borreman, William Sterckx, René Wéry,
Johan Brichau, Peter Boven, Karel Vanderheyden,
Pierre Therer, Jean Solon.

Aanwezig: Yves Borreman, William Sterckx, René Wéry,
Karel Vanderheyden, Peter Boven, Johan Brichau,
Pierre Therer, Jean Solon.

Excusé: Piet Nyssen.

Verontschuldigd: Piet Nyssen.

Le compte-rendu de la réunion du 20 mars 2008 est approuvé.

Het raadsverslag van 20 maart 2008 wordt goedgekeurd.

Prochaines réunions : jeudi le 22 mai 2008 à 19h30.

Volgende vergadering: donderdag 22 mei 2008 om 19u30.

Equipe nationale de parapente

Nationale parapente-ploeg

Paul Schmit et Richard Vandenbeghine retirent leur candidature pour
participer au Championnat d’Europe en Serbie, vu la situation
politique et le fait que l’endroit du championnat se trouve près du
Kosovo. Thomas De Dorlodot pourra prendre la place qui se libère si
la FAI est d’accord avec sa sélection étant donné qu’il ne répond pas
aux critères minimaux pour être sélectionnable. Jean fera valoir sa
participation aux X-Alps.

Paul Schmit en Richard Vandenbeghine trekken hun kandidatuur in om
deel te nemen aan het Europees Kampioenschap in Servië, gezien de
politieke situatie en het feit dat de wedstrijd plaats heeft dicht bij Kosovo.
Thomas De Dorlodot kan de vrijgekomen plaats innemen als de FAI
akkoord gaat met zijn selectie aangezien hij niet voldoet aan de minimale
selectievoorwaarden. Jean zal zijn deelname aan de X-Alps inroepen.

Recyclage des Moniteurs, Aide-moniteurs et Initiateurs

Karel heeft een onderhoud gehad met een verantwoordelijke van het
Rode Kruis en heeft een afspraak voor de organisatie van 2 sessies van
4 uur, die het Europese EHBO-brevet aanvullen, voor een vast bedrag
van 400 € + 300 € per sessie. Het gaat hier over lessen in het
Nederlands en Karel informeert zich verder om dezelfde lessen ook in het
Frans te bekomen.

Karel a eu un entretien avec un responsable de la Croix Rouge et il
s’est mis d’accord avec celui-ci pour l’organisation de 2 sessions de 4
h en supplément au Brevet Européen de premiers secours pour un
montant fixe de 400 € + 300 € par session. Il s’agit de cours en
Néerlandais et Karel continue à s’informer pour que ces mêmes cours
soient donnés également en français.
Intervention sites des Condors

Recyclage van Monitors, Hulpmonitors en Initiators

Tussenkomst vliegplaatsen door de Condors

Michel Vandervelde a maintenant également entrepris une démarche
par rapport au site d’Hornu, juste dans la phase définitive des
négociations entre l’IDEA et Les Ailes du Levant qui acte en nom de la
FBVL, ce qui a perturbé et retardé l’établissement d’une nouvelle
convention. Le Conseil trouve ce comportement inacceptable de la
part d’un membre et Moniteur FBVL et demande à Jean d’envoyer
une lettre recommandée dans laquelle Michel est averti que la FBVL
n’acceptera plus ce genre de démarches qui peuvent nuire aux
relations entre la FBVL et les propriétaires des sites, sans que cela
reste sans conséquences pour Michel : retrait du brevet de Moniteur,
exclusion de la FBVL, éventuellement action en justice pour exiger les
frais et dommages éventuels liés à la (ré)ouverture d’un (autre) site.

Michel Vandervelde heeft nu eveneens stappen ondernomen ten
opzichte van de vliegplaats van Hornu, net tijdens de beslissende
onderhandelingsfase tussen het IDEA en de Ailes du Levant die in naam
van de BVVF handelen, wat de opmaak van een nieuwe overeenkomst
heeft verstoord en vertraagd. De Raad vindt deze handelswijzen
onaanvaardbaar voor een BVVF-lid en –Monitor en vraagt aan Jean om
een aangetekende brief te sturen naar Michel, waarin hij verwittigd wordt
dat de BVVF dit soort demarches niet meer zal dulden, aangezien ze de
relaties tussen de BVVF en de eigenaars van de vliegplaatsen kan
schaden. Desgevallend zullen de consequenties voor Michel het
intrekken van zijn Monitorbrevet, uitsluiting uit de BVVF en eventueel
juridische stappen om de kosten en schade i.v.m. de sluiting en de
(her)opening van een (andere) vliegplaats te eisen.

Karel et René feront la relecture de la lettre avant de l’envoyer, Karel
la soumettra à un avocat.

Karel en René zullen de brief nalezen vooraleer hij opgestuurd wordt, en
Karel zal hem voorleggen aan een advocaat.

Brevets

Brevetten

Johan Goris peut faire la formation pour le brevet de Pilote Biplace
delta, limité au décollage au remorqué, chez Tom Haagdorens (10
vols minimum). Par rapport au brevet Biplace normal, il est donc
exempté de la partie en pente école, mais il devra toutefois passer un
examen théorique sur le vol en biplace.

Johan Goris mag de opleiding voor het brevet van Duopiloot delta,
beperkt tot sleepstart, bij Tom Haagdorens doen (10 vluchten minimum).
Ten opzichte van het normale Duobrevet wordt hij dus vrijgesteld van het
gedeelte op de leshelling, maar zij zal wel een theoretisch examen over
duovliegen moeten afleggen.

Bart Bries et Serge Gommers peuvent faire l’examen pour le brevet
d’Initiateur Treuil de parapente chez Geert Laisnez.

Bart Bries en Serge Gommers mogen het examen voor het brevet van
Lierinitiator doen bij Geert Laisnez.

Jean-François Blockmans peut faire l’examen pour le brevet
d’Initiateur Pente Ecole de parapente dans n’importe quelle école
agréée par la FBVL.

Jean-François Blockmans mag het examen voor het brevet van
Leshellinginitiator parapente doen in eender welke erkende BVVF-school.

Thierry Deprez obtiendra le brevet de Pilote de parapente s’il réussit
l’examen pratique chez Airsport.
Pierre Therer peut faire la formation pour le brevet de Pilote Biplace
de parapente chez Airsport ou Alain Chauvin (Poupet vol libre).
Examens pratiques organisés par la FBVL

Thierry Deprez zal het brevet van Piloot parapente bekomen indien hij
slaagt in het praktisch examen bij Airsport.
Pierre Therer mag de opleiding voor het brevet van Duopiloot parapente
doen bij Airsport of Alain Chauvin (Poupet vol libre).
Praktische examens georganiseerd door de BVVF.

Johan déclare qu’il y a peu de candidats pour ces examens, qu’il a
organisé, et il ne voit donc pas l’intérêt de continuer à le faire.

Johan verklaart dat er weinig kandidaten zijn voor deze examens, die hij
georganiseerd heeft, en dat hij dus niet nut ziet om deze verder te
organiseren.

Révision des textes des brevets

Herziening brevetteksten

La Commission Enseignement a procédé à cette révision et n’a
modifié que quelques détails. Le Conseil les approuve.

De Commissie Opleidingen heeft deze herziening gedaan en heeft
slechts details gewijzigd. De Raad keurt deze goed.

Sites : Coo

Vliegplaatsen : Coo

Louis Neys a communiqué les nouvelles suivantes :

Louis Neys heeft volgende zaken meegedeeld :

- Le combat des éoliennes semble gagné : la Région Wallonne a pris
une première décision en notre faveur.

- De strijd met de windmolens lijkt gewonnen : het Waals Gewest heeft
een eerste beslissing in ons voordeel genomen.

- Les arbres ont été coupés sur le nouveau parking derrière le site.

- De bomen op de nieuwe parking achter de start werden gekapt.

- Le territoire sur lequel se trouvent les décollages va être reclassé de
zone forestière en zone de loisirs, ce qui permettra un
élargissement du décollage sud. En contrepartie de ce déboisement
la FBVL devrait payer une location annuelle de 300 €. Le Conseil
approuve.

- Het grondgebied waarop de startzones liggen zal veranderen van
boszone naar recreatiezone, wat een vergroting van de zuidstart
mogelijk zal maken. Als tegenprestatie voor het kappen van de bomen
moet de BVVF jaarlijks 300 € huur betalen. De Raad keurt dit goed.

(Suite sur la page suivante).

(Vervolg op volgende pagina).
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Sites : Beauraing

Vliegplaatsen : Beauraing

- Jean a trouvé un nouveau terrain d’atterrissage au pied du site et il
a convaincu le propriétaire de ne pas y planter du maïs, mais de le
laisser en herbe. En compensation de ceci la FBVL payera 300 €
par an, probablement pour un bon nombre d’années. Jean a signé
une convention avec le propriétaire et a installé une manche à air.

- Jean heeft een nieuw landingsveld gevonden aan de voet van de
vliegplaats en heeft de eigenaar ervan overtuigd geen maïs te planten
maar het als grasveld te laten. In compensatie hiervoor zal de BVVF
jaarlijks 300 € betalen, waarschijnlijk voor een goed aantal jaren. Jean
heeft een overeenkomst getekend met de eigenaar en een windzak
geïnstalleerd.

- Johan, Peter et amis ont installé le tapis biodégradable avec
semences d’herbe sur la partie est du décollage, après que Johan,
Piet et d’autres bénévoles aient nettoyé ce morceau.
Le Conseil félicite et remercie Johan, Piet, Peter, Jean et tous les
bénévoles pour le bon travail.
Sites : Rahier
Le Conseil approuve la demande que Claudy Legros a préparé pour
l’ouverture du nouveau site de Rahier et qui sera envoyée à la
Commune par Jean au nom de la FBVL.
Sites : Matelas d’herbe synthétique
Johan a commandé 500 m² de tapis synthétique de hockey sur herbe,
puisque celui-ci est gratuit. Il sera entreposé chez Jean à condition
qu’il n’y reste que quelques semaines au plus.
Balises météo
Louis Neys a recontacté le fabricant des balises météo, qui dit pouvoir
réaliser la balise avec envoi de SMS pour le prix de 2000 €,
installation et 2 ans de garantie comprises. Le Conseil approuve cette
dépense et attend avec grand intérêt la suite de ce dossier.
Courrier site d’Equihen
Le correspondant local Damien Dewisme a envoyé un courrier relatif à
l’accident d’un membre FBVL. Jean enverra une réponse.

- Johan, Peter en vrienden hebben een biologisch afbreekbaar tapijt met
graszaad geplaatst op het oostelijk gedeelte van de start, nadat Johan,
Piet en andere vrijwilligers dit stuk hadden klaargemaakt hiervoor.
De Raad feliciteert Johan, Piet, Peter, Jean en alle vrijwilligers voor het
goede werk.
Vliegplaatsen : Rahier
De Raad leurt de aanvraag die Claudy Legros voorbereid heeft voor de
opening van een nieuw vliegplaats te Rahier en die door Jean zal
opgestuurd worden naar de gemeente in naam van de BVVF.
Vliegplaatsen : Kunstgrastapijten
Johan heeft 500 m² grashockeytapijt besteld, aangezien deze gratis is.
Deze zal bij Jean gestockeerd worden op voorwaard dat ze er ten
hoogste enkele weken zal blijven liggen.
Weerstation
Louis Neys heeft de fabrikant van weerstations terug gecontacteerd, die
zegt een weerstation met Sms-berichten te kunnen maken voor 2000 €,
installatie en 2 jaar garantie inbegrepen. De Raad keurt dit budget goed
en wacht met veel interesse het vervolg van dit dossier af.
Brief vliegplaats van Equihen

Infractions espace aérien

De plaatselijke correspondent Damien Dewisme heeft een briefje
gestuurd betreffende het ongeval van een BVVF-lid. Jean zal
antwoorden.

Yves signale une infraction probable par rapport à l’espace aérien aux
7-Meuses.

Inbreuken op het luchtruim

Le Conseil répète qu’il est du devoir de chaque membre de signaler
les infractions constatées afin de pouvoir interpeller officiellement les
personnes en infraction et d’éviter des incidents et accidents qui
pourraient mettre en péril nos sites, notre sport et même des vies
humaines.
Yves va essayer de savoir de qui il s’agit.
Rapporteur: Jean Solon.

Yves signaleert een waarschijnlijke inbreuk met betrekking tot het
luchtruim op de 7-Meuses.
De Raad herhaalt dat het de plicht is van elk lid is om inbreuken te
signaleren, zodat de overtreder officieel erop aangesproken kunnen
worden en zo incidenten of ongevallen te vermijden, die onze
vliegplaatsen, onze sport en zelfs mensenlevens in gevaar zouden
kunnen brengen.
Yves gaat proberen te weten te komen over wie het gaat.
Verslaggever: Jean Solon.

