
Vergadering van de Raad van Bestuur van 11 januari 2018  
 
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Nathanael Majoros, Olivier Georis,  

Jochen Zeischka. 
 
Verontschuldigd: Philippe Mal, Ronald Pincket. 
 
 
Publicatie van veiligheidsberichten.  

 
De veiligheidscommuniqués zullen systematisch in de Fly, op FB en op de website 
gepubliceerd worden. Eén van de leden van de raad moet zijn akkoord geven om deze 
op de mailinglist te publiceren om er zeker van et zijn dat de publicatie pertinent is 
voor onze leden. 
 
 
Voorbereiding A.V. 
 
Leen zal de bar organiseren en zal iemand zoeken om haar te helpen.  
De Pick Up Club zal aanwezig zijn met haar befaamde pannenkoeken. 
 
Olivier zal de clubs aanbieden om over ruimte te beschikken om zich voor te stellen.  
De scholen werden reeds uitgenodigd. 
 
BVVF-Corner: 
De jaarrekeningen en het budget zal hier opgehangen worden, alsook een affiche met 
onze toekomstige projecten. 
 
Corner Wedstrijden / luchtruim : 
Nathanaël volgt de BAPO, BPO en het luchtruim op. 
Olivier, Philippe en Jean-Yves zullen op 8/01 over de BACC en de BPC praten. 
Delta: Jochen coördineert met Lode om data te vinden en dit op de A.V. mede te delen. 
 
Corner Vliegplaatsen: 
We zullen 3 templates van nieuwe infoborden voorstellen en de mening vragen van de 
leden. Stembiljetten zullen aan de inkom uitgedeeld worden.  
Olivier zal dit samen met Jean organiseren. 
 
We gaan ook suggestiedozen in elke hoek plaatsen.  
De suggesties zullen in de volgende Fly gepubliceerd worden maar vooral zal per 
corner elke beste suggestie (réaliseerbaar/realistisch), door de Raad gekozen, een 
aankoopbon ontvangen die geldig is in de BVVF-clubs en  -scholen. 
 
 
 
 
 



Officieel gedeelte:  
 
- Rekeningen: 
De jaarrekeningen worden nagekeken en goedgekeurd om op de A.V. voorgesteld te 
worden. 
We hebben weel leden verloren in 2017 (+/-110), wat onze financiën erg beperkt. 
Leen gaat een mail opstellen die naar alle personen zal verstuurd worden, die hun 
lidmaatschap niet hebben vernieuwd in 2017.  
De digitalisering spaart ons veel gel duit. 
 
- Budget: 
Het budget zal ongeveer hetzelfde zijn als in 2017. 
We moeten de vernieuwing van het boekhoudprogramma voorzien. 
 
- Kwijting van de leden van de raad van bestuur. 
 
- Voorstel om het lidgeld te verhogen. 
We gaan onze ideeën voorstellen aan de Vergadering. 
De verhoging zal voornamelijk dienen voor de vliegplaatsen. 
We denken eraan om tegelijkertijd een Flycard in te stellen om zo alle piloten te 
sensibiliseren voor de regels op onze vliegplaatsen, met inbegrip van niet aangesloten 
leden (cfr. badge parallaile62). 
 
- Nieuwe leden RVB. 
Om onze projecten vooruit te kunnen laten gaan, hebben we personen nodig voor de 
raad van bestuur. Op dit moment zitten we te krap. Als u twijfelt, neem dan contact 
met ons op zodat we u uitleggen welk werk er te doen is. Het werk is niet heel zwaar. 
 

 
Duo-opleidingen.  

Wijziging van de tekst met betrekking tot de SIV-stage. De commissie opleidingen zal 
de gewijzigde teksten aan de raad voorleggen. 
 
 
Stationering Dragonfly te Maillen. 

Philippe zal een mail opstellen om de situatie te verduidelijken. 
 
 

Subsidies BK delta 2016 en 2017. 

De subsidie van 250€ zal gestort worden voor 2017 en voorzien worden op het 
budget van 2018. 
 
 

BK delta en parapente gezamenlijk in 2019 ? 

Olivier zal er met de Potes en Ciel over praten en bekijkt dit verder met Jochen. 



Kosten opkuisen Terril van Roton. 
 
OK want gevraagd zoals het hoort (op voorhand en gerechtvaardigd). 
 
 
Verslagen clubs en scholen. 
 
Het jaarlijkse verslag van de volgende clubs en scholen zijn op het secretariaat 
toegekomen:  

- Confluence Parapente. 
- Fou d’L (met programma). 
- Jan Van Gent. 
- Pick Up Club (+ wijziging van de voorzitter en ondervoorzitter). 
 
En de ledenlijsten van de volgende clubs: 

- Jan Van Gent 
- Pick Up Club  
- Avia Airsports 
- Potes en Ciel 
- La Roch’Ailes 
- Les Ailes du Levant 
 
 
Effectieve leden 
 
De vraag van Daniel Weykmans om effectief lid te worden, wordt goedgekeurd. 

 
 

Brevetaanvragen 
 
-   William Sterckx: Brevet van Hulpmonitor parapente: OK en felicitaties voor de 

mooie CV. 
-   Olivier Gillot: Brevet van Hulpmonitor parapente: te verduidelijken. 
- Laurent Gerard: Brevet van Observator de parapente: OK. 
- Pascal Marchal: Brevet van Duopiloot parapente : OK. 
- Philippe Mal: Brevet van Observator parapente : OK. 
- Olivier Georis: Brevet van Observator parapente: OK. 
 
 
Goedgekeurde duo-opleidingen 
 
Ivo Adam 
Yoeri De Bruyn 
Antonio Castagnozzi  
Gary Bisschot  
Laurent Gerard  
Jean-Paul Goffaux 


