COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 10 SEPTEMBRE 2009

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN
BESTUUR VAN 10 SEPTEMBER 2009

Présent: Yves Borreman, William Sterckx, Alain Grenier,
Karel Vanderheyden, Johan Brichau, Koen Vander Eeckt,
Bernard Scruel, Michel Servais, Jean Solon.

Aanwezig: Yves Borreman, William Sterckx, Alain Grenier,
Karel Vanderheyden, Johan Brichau, Koen Vander Eeckt,
Bernard Scruel, Michel Servais, Jean Solon.

Excusé: Luk Van Sand, Pierre Therer, Piet Nyssen.

Verontschuldigd: Luk Van Sand, Pierre Therer, Piet Nyssen.

Pierre Therer s’excuse pour son absence et demande d’accepter sa
démission car il ne saura presque plus venir aux réunions pour des
raisons professionnelles. Le conseil accepte et remercie Pierre pour
son dévouement depuis son élection au conseil.

Pierre Therer excuseert zich voor zijn afwezigheid en vraagt zijn ontslag
te aanvaarden aangezien hij bijna niet meer naar de vergaderingen kan
komen wegens professionele redenen. De raad aanvaardt zijn ontslag en
dankt Pierre voor de inzet die hij betoond heeft sinds zijn verkiezing.

Le compte-rendu de la réunion du 2 juillet est approuvé.

Het raadsverslag van 2 juli wordt goedgekeurd.

Réunions suivantes: jeudi le 8 octobre ;
jeudi le 12 novembre
jeudi le 10 décembre.

Volgende vergadering: donderdag 8 oktober;
donderdag 12 november;
donderdag 10 december.

Balises météo

Weerstations

La demande de Pierre-Eric Leclercq pour subventionner une balise
météo en remplacement de la balise précédente, est acceptée sous
les conditions suivantes :

De vraag van Pierre-Eric Leclercq om een weerstation te subsidiëren om
het vorige te vervangen, wordt aanvaard onder volgende voorwaarden:

- La balise sera la même que celle installée à Coo, si celle-ci
fonctionne bien, et sous les mêmes conditions (prix, garantie,
installation, entretien).
- Un devis pour le mât sur lequel la balise sera installée, doit être
remis à la FBVL et doit être raisonnable et la FBVL doit recevoir des
garanties que ce mât restera en place et accessible pour entretien
etc. pendant une période d’au moins 5 ans, éventuellement à régler
par un contrat de location, prévoyant notamment la consommation
d’électricité de la balise.

- Het weerstation zal hetzelfde zijn als dat te Coo zal geïnstalleerd
worden, indien dit goed werkt, en aan dezelfde voorwaarden (prijs,
garantie, installatie en onderhoud);
- Een prijsbepaling voor de mast waarop het station zal geplaatst
worden, moet aan de BVVF bezorgd worden. Deze prijs moet redelijk
zijn en de BVVF moet garanties hebben dat deze mast minstens 5 jaar
zal blijven staan en toegankelijk is voor onderhoud enz., eventueel
middels een huurcontract waarin onder andere het elektriciteitsverbruik
wordt voorzien.

Jean transmettra ces conditions à Pierre-Eric, et le mettra en contact
avec Louis Neys, qui gère le projet avec le constructeur de la balise.

Jean zal deze voorwaarden overmaken aan Pierre-Eric, en zal hem in
contact stellen met Louis Neys, die het project samen met de
constructeur van het weerstation beheert.

Plainte 7-Meuses

Klacht 7-Meuses

Une plainte de plusieurs personnes concernant le comportement d’un
pilote effectuant un atterrissage sur le décollage des 7-Meuses est
discuté. Comme l’identité du pilote n’est pas connue, sa photo sera
imprimée dans le Fly! accompagnant un article répétant les règles (5
votes pour, 2 abstentions).

Een klacht van meerdere personen betreffende het gedrag van een piloot
die een toplanding op de start van de 7-Meuses uitvoeren, wordt
besproken. Aangezien de identiteit van de piloot niet gekend is, zal zijn
foto afgedrukt worden in de Fly! samen met een artikel waarin de regels
herhaald worden ( 5 stemmen voor, 2 onthoudingen).

Logiciel site internet

Programma internetsite

Jean propose d’acheter le programme « Dreamweaver » afin de
commencer à entretenir le site internet de la FBVL, puisque Johan
aura probablement de moins en moins le temps pour le faire et qu’il
quitte le conseil à la fin de l’année. Le conseil est d’accord.

Jean stelt voor het programma « Dreamweaver » aan te kopen opdat hij
kan beginnen met het onderhouden van de website van de BVVF,
aangezien Johan waarschijnlijk steeds minder tijd zal hebben om dit te
doen en hij de raad op het einde van het jaar verlaat. De raad is akkoord.

Brevets

Brevetten

Klaartje Puttemans peut faire sa formation pour le brevet de
Treuilleur parapente avec les Sky Eagles.

Klaartje Puttemans mag haar opleiding doen voor het brevet van
Lierman(vrouw) parapente met de Sky Eagles.

Pavel Ciorogariu peut faire sa formation pour les brevets de Pilote
Biplace delta et d’Aide-moniteur delta avec Pieter Van De Wiel.
Johan Mariën peut faire sa formation pour le brevet de Pilote Biplace
delta avec Pieter Van De Wiel.

Pavel Ciorogariu mag zijn opleiding doen voor de brevetten van
Duopiloot delta en Hulpmonitor delta met Pieter Van De Wiel.
Johan Mariën mag zijn opleiding voor het brevet van Duopiloot delta
doen met Pieter Van De Wiel.

Jean-Yves Squifflet peut faire sa formation pour le brevet d’Initiateur
Pente Ecole de parapente avec Thierry Moreau et avec Xavier Barbé.

Jean-Yves Squifflet mag zijn opleiding voor het brevet van
Leshellinginitiator parapente doen met Thierry Moreau en Xavier Barbé.

Jean-Yves Squifflet peut faire sa formation pour le brevet de
treuilleur parapente avec les Sky Eagles.
Alain Daubechies peut faire sa formation pour le brevet d’Initiateur
Pente Ecole de parapente avec Thierry Moreau.

Jean-Yves Squifflet mag zijn opleiding voor het brevet van Lierman
parapente doen met de Sky Eagles.
Alain Daubechies mag zijn opleiding voor het brevet van
Leshellinginitiator parapente doen met Thierry Moreau.

Rika De Kam peut faire sa formation pour le brevet d’Initiateur Pente
Ecole de parapente chez Airsport.

Rika De Kam mag haar opleiding voor het brevet van Leshellinginitiator
parapente doen met Airsport.

Danny Hansoul peut faire sa formation pour le brevet d’Initiateur
Pente Ecole de parapente avec Xavier Barbé.
Dries Vleugels peut faire sa formation pour le brevet de Pilote
Biplace au Treuil parapente avec Michel Ronsmans.

Danny Hansoul mag zijn opleiding voor het brevet van Leshellinginitiator
parapente doen met Xavier Barbé.
Dries Vleugels mag zijn opleiding voor het brevet van Duo-Lierpiloot
parapente doen met Michel Ronsmans.

Jochen Zeischka peut faire sa formation pour le brevet de Pilote
Biplace delta avec Tom Haagdorens.

Jochen Zeischka mag zijn opleiding voor het brevet van Duopiloot delta
doen met Tom Haagdorens.

Christohe Neyns et Valentin Esquenet peuvent faire leur formation
pour le brevet de Pilote Biplace de parapente avec Airsport.
Francis De Bruyn obtient les brevets d’Observateur de parapente et
de Pilote Biplace de parapente.

Christohe Neyns et Valentin Esquenet mogen hun opleiding voor het
brevet van Duopiloot parapente doen met Airsport.
Francis De Bruyn bekomt de brevetten van Observator parapente en
Duopiloot parapente.

Philippe Broers n’est pas dispensé de stage biplace pour obtenir le
brevet de Pilote Biplace.

Philippe Broers wordt niet vrijgesteld van de duo-opleiding om het
brevet van Duopiloot te bekomen.

(Suite sur la page suivante)

(Vervolg op volgende bladzijde)

SUITE COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 10 SEPTEMBRE 2009

VERVOLG VERSLAG VERGADERING RAAD
VAN BESTUUR VAN 10 SEPTEMBER 2009

Sites : 7-Meuses

Vliegplaatsen : 7-Meuses

Bernard a trouvé un meilleur endroit pour placer la bouée, après le
refus du propriétaire de l’ancien emplacement. Il ira l’installer avec
Alain quand l’armoire sera prête et il fera un article avec plan pour le
Fly!.

Bernard heeft een betere plaats gevonden voor de reddingsboei, na de
weigering van de eigenaar van de vorige locatie. Hij zal de kast samen
met Alain gaan installeren wanneer deze klaar is en zal een artikeltje met
plan maken voor de Fly!.

Jean a obtenu que la commune d’Anhée envoie une lettre demandant
au Service Public de Wallonie d’enlever le poteau près du terrain
d‘atterrissage de parapente. Jean suit de près le trajet de cette lettre
au sein du SPW.

Jean heeft bekomen dat de gemeente van Anhée een brief verstuurde
waarin aan de Service Public de Wallonië gevraagd wordt de paal naast
het parapente-landingsterrein te verwijderen. Jean volgt de weg van deze
brief binnen de SPW nauwgezet.

Jean propose de remplacer le panneau des 7-Meuses par un
panneau en acier inoxydable plus résistent au vandalisme, au pris de
200 €. Le conseil est d’accord et Jean le commandera.

Jean stelt voor het infobord van de 7-Meuses te vervangen door een
roestvrij stalen bord, dat beter bestand is tegen vandalisme, voor een
prijs van 200 €. De Raad is akkoord en Jean zal deze bestellen.

Sites : Strépy

Vliegplaatsen: Strépy

Alain fait le rapport des travaux qui ont eu lieu sur le terril, tout s’est
bien passé à part le manque de bénévoles, mais il n’y a pas eu
d’appel aux bénévoles de la part de la FBVL suite à un malentendu
concernant ces travaux. Après l’aménagement et la pose des tapis, de
l’herbe a également été semé. Un petit repas a été offert aux
bénévoles par la FBVL. Le conseil remercie vivement ces bénévoles,
entre autres notre membre d’honneur Georges Monnier, qui ont fait un
travail remarquable.

Alain brengt verslag uit over de werken die plaats gehad hebben op de
terril. Alles is goed verlopen buiten het gebrek aan vrijwilligers, maar er is
geen oproep geweest voor vrijwilligers door de BVVF wegens een
misverstand betreffende deze werken. Na de aanleg en het plaatsen van
de tapijten, werd er eveneens gras gezaaid. Een kleine maaltijd werd
door de BVVF aangeboden aan de vrijwilligers. De Raad dankt deze
vrijwilligers en in het bijzonder ons erelid Georges Monnier, die een
opmerkelijk werk hebben verricht.

Sites : Coo

Vliegplaatsen: Coo

Les travaux ont débutés sur le parking derrière le site de Coo.

De werken aan de parking achter de vliegplaats werden aangevat.

Sites : Boom

Vliegplaatsen: Boom

Pieter Van De Wiel s’occupe du suivi de la disponibilité de la pente
école lors des événements suivants et du panneau mobile.

Pieter Van De Wiel volgt de beschikbaarheid van de leshelling op tijdens
volgende evenementen en met het mobiel infobord.

Stage moniteurs

Monitorenstage

Le cours de premiers secours aura lieu les samedis suivants :

De EHBO-les zal plaats hebben op volgende zaterdagen:

- Le 21 novembre, 9h30-12h30 (Néerlandais) et 14h-17h (Français).

- 21 november van 9u30-12u30 (Nederlands) en 14-17u (Frans).

- Le 28 novembre, 9h30-12h30 (Français) et 14h-17h (Néerlandais).

- 28 november van 9u30-12u30 (Frans) en 14-17 u (Nederlands).

Jean fera les invitations. Il sera nécessaire de s’inscrire, les premiers
inscrits seront les premiers servis.

Jean zal de uitnodigingen versturen. Inschrijven zal nodig zijn, de eerste
ingeschrevenen zullen de eerste plaatsen hebben.

William cherche toujours une salle appropriée.

William zoekt nog steeds een geschikte zaal.

Dossier stages SIV/de pilotage

Dossier SIV/besturingsstages

La commission enseignement se penche sur ce dossier.

De commissie opleidingen buigt zich over dit dossier.

Assemblée générale

Algemene Vergadering

Les présents à la Coupe Icare visionneront des films pour l’A.G.

De aanwezigen op de Coupe Icare zullen de films voor de A.V. bekijken.

Les textes pour la présentation doivent être envoyés sur la liste
conseil avant le 10 décembre.

De teksten voor de presentatie moeten op de lijst “conseil” verstuurd
worden voor 10 december.

Championnat de Belgique de parapente en montagne

Belgisch bergkampioenschap parapente

Le club « Potes en ciel » proposent d’organiser ce championnat.

De club « Potes en ciel » stelt voor dit kampioenschap te organiseren.

Stéphane Werner sera invité pour présenter la proposition à la réunion
suivante.

Stéphane Werner wordt uitgenodigd om dit voorstel toe te lichten tijdens
de volgende vergadering.

Championnat de Plaine

Vlaklandkampioenschap

Le règlemente a été appliqué à la lettre concernant les limites de vol
supérieures, à cause de la non-activation de la zone LFA GOLF 2.

Het reglement werd letterlijk toegepast wat betreft de beperking in
vlieghoogte wegens de niet-activatie van de zone LFA GOLF 2.

Rassemblement delta

Deltabijeenkomst

Le Conseil décide d’octroyer une subvention de maximum 300 € pour
l’organisation d’un rassemblement delta à Maillen, pour les frais de
déplacement des remorqueurs des Sky Eagles et les repas des
pilotes remorqueurs. Le but est d’offrir des remorqués à des prix les
plus démocratiques que possible aux membres et de faire des
initiations gratuites des pilotes à la pratique du remorqué.

De Raad beslist een subsidie toe te kennen van maximum 300 € voor de
organisatie van een deltabijeenkomst te Maillen, voor de
verplaatsingsonkosten van de sleeptoestellen van de Sky Eagles en de
maaltijden van de piloten van de sleeptoestellen. Het doel is
sleepvluchten aan de leden te bieden voor een zo democratisch
mogelijke prijs en gratis sleepvlieginitiaties te geven aan piloten.

Incident à Coo

Incident te Coo

Un membre, Rodolphe Garcimore, a eu un accrochage avec un
fermier qui a détruit sa voile. Après vérification met de assureurs de la
FBVL, le conseil constate qu’il ne peut pas entamer une procédure en
justice au nom d’un de ses membres, mais le Conseil soutient
Rodolphe dans son action devant la justice, et étudiera ce qui est
possible au niveau des assurances pour des cas futurs semblables.

Een lid, Rodolphe Garcimore, heeft een aanvaring gehad met een
plaatselijke boer na een buitenlanding. Deze boer heeft zijn scherm
stukgesneden. Na navraag bij de BVVF-verzekeraars, blijkt dat de BVVF
geen juridische actie kan ondernemen in naam van één van haar leden,
maar de Raad betuigt zijn steun aan Rodolphe voor de juridische stappen
die hij ondernomen heeft, en zal bestuderen wat er mogelijk is op gebied
van verzekeringen voor toekomstige dergelijke gevallen.*

Frais de déplacement
Ces frais seront remboursés à 0,30 €/km à partir du deuxième
semestre de 2009, le tarif maximal légal ayant diminué récemment.
Rapporteur : Jean Solon.

Verplaatsingsonkosten
Deze onkosten zullen vanaf het tweede semester van 2009 terugbetaald
worden aan 0,30 €/km, het legaal maximumtarief is onlangs omlaag
gegaan.
Verslaggever: Jean Solon.

