Verslag van de Raad van Bestuur van donderdag 13 september 2018
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Fabian Hernalsteen, Philippe Mal.
Verontschuldigd: Nathanael Majoros, Jan Lauwers, Leen Mortier, Patrick Brison.
Presentatie Wim Verhoeve
- Wim is zijn voorstel komen toelichten om naar een geïnformatiseerde versie van de Open Air –
bestanden over te gaan (vooral om de informatie betreffende activatie-uren te hebben).
- Philippe zal de Aeroclub contacteren opdat we het nodige kunnen doen om een « user niveau 1 » te
worden.
Lessen reglementering
Fabian contacteert de leden van de werkgroep Luchtruim voor actualisering van de lessen.
BPC
De Raad gaat akkoord met 400 € sponsoring.
Selectieregel voor de FAI-wedstrijden van categorie 1
- OK voor het voorstel van de werkgroep competitie, maar bekijken met de werkgroep om in de
toekomst (volgende FAI 1, niet deze die eraan komt) een charter van goed gedrag op te stellen (team
player, waardig afgevaardigde van België, imago van het land,…)
- Olivier contacteert Nathanaël.
Vraag van La Roch'Aile
De club La Roch’Aile vraagt de steun van de BVVF voor de opening van een nieuwe vliegplaats, en de
toelating om deze mede te delen. Dit wordt uiteraard toegestaan.
Feest van de federatie
Patrick stelt voor een bijeenkomst van parapentisten en deltisten te organiseren in de loop van
volgend jaar. De raad gaat akkoord.
Luchtruiminbreuk Nederlandse deltist
De raad gaat akkoord met het voorstel van de Nederlandse federatie. Philippe zal aan Jean vragen in
deze zin te antwoorden.
Vliegboekjes
Men moet het globaal budget wat beter bestuderen, met inbegrip van de drukkosten.
Parachutewerpdag Pick-Up-club
De vraag om de verzekeringen voor deze organisatie op ons te nemen, wordt aanvaard, zoals elk jaar.
Evolutie BVVF-statuten
We hebben tot 2020. Jean-Yves zal een kopie aan Philippe sturen ter lezing.
Brevetten
- Mario Beeckman mag zijn opleiding voor het brevet van Duopiloot parapente doen bij Ikarus.
- Antoine Patte mag zijn opleiding voor het brevet van Duopiloot parapente doen bij Imala
Parapente.

