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Aanwezig: Jan Lauwers, Patrick Brison, Nathanael Majoros, Philippe Mal, Fabian Hernalsteen, Olivier Georis,  
Jean-Yves Squifflet. 

Verontschuldigd: Leen Mortier. 
 

Ondertekening akte en formulieren Belgisch Staatsblad 

De nieuwe akten werden ondertekend. 
 
Incident 7-Meuses 

Het dossier is in behandeling, geen nieuws. 

 
BVVF-vragenlijst 

Patrick zal het werk aan de vragenlijst opstarten, te bespreken en bewerken via Asana.  
Ze zal voorgesteld worden aan de leden via een Google sheet. 

 
Asana 

Na een eerste testmaand en wat uitleg, gaan we verder met Asana te ontdekken voor het beheer van onze projecten. 

 
Vraag Stephan Permentier 

Philippe en Fabian gaan een antwoord voorbereiden op de vraag van Stephan. 
 
Fly van maart 

Christopher gaat akkoord om de lay-out van de Fly te blijven doen. Hij zal begin maart beginnen. 
Patrick stelt voor in elke Fly een fiche « vliegplaats onder het vergrootglas » te plaatsen. 
Jan zal een nieuw Asana-project maken voor de Fly om de artikels te kunnen opvolgen met Christopher. 
 
Opvolging werkgroep airspace voor de infoborden  

Olivier heeft 2 offertes gekregen voor infoborden. Hij zal er nog één vragen. 
We vragen ons af of we geen plaats zouden laten voor tijdelijke info. 
We vragen ons af wat we kunnen doen in geval dat de gegevens wijzigen. Olivier bestudeert de vraag. 
Olivier zou dit voor einde maart willen afsluiten. 
Patrick zal de vliegplaatsendatabase nalezen, die Nathanaël meer zichtbaar op de website zal plaatsen. 
 
Werkgroep lidgelden 

Eerste vergadering op 22 maart. 
Iedereen is welkom. 
Philippe zal een mededeling doen. 
 
Open air-bestand op BVVF-website  

Mededeling in de Fly + bedanking. 
 
Brevetten en opleidingsaanvragen 

- Aron Michiels moet meer ervaring doen op de 7-Meuses als solopiloot alvorens de toelating te kunnen krijgen om 
er te mogen duovliegen. 

- Sebastian Desmette bekomt het brevet van Observator parapente. 
- Bert Adams mag zijn opleiding voor Hulpmonitor parapente beginnen met Koen Michiels van Airsport. 
 
Verslaggever: Jean-Yves. 
 

https://app.asana.com/0/555202251348481/555202251348487
https://app.asana.com/0/555202251348481/556733183626217
https://app.asana.com/0/555202251348481/556733183626218
https://app.asana.com/0/555202251348481/565406341564413
https://app.asana.com/0/555202251348481/571358565864805
https://app.asana.com/0/555202251348481/571358565864807

