Verslag van de Raad van Bestuur van 11 oktober 2018
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Fabian Hernalsteen, Philippe Mal, Nathanael Majoros,
Leen Mortier, Patrick Brison.
Verontschuldigd: Jan Lauwers.
Terrein Coo
De Raad is niet tegen het voorstel van Louis Neys om terreinen aan te kopen. De federatie beschikt
echter niet over het budget om deze operatie te realiseren. De opties zijn:
- oproep aan vrijwilligers zoals voor het terrein bovenaan;
- het lidgeld verhogen, maar de reacties zijn op dit ogenblik nog negatief, of anders enkel een
verhoging die de inflatie kan compenseren;
- een Fly-card maken => het idee terug lanceren en vooral de instanties van de Club Parapente de
la Pointe contacteren om hun mening hierover te kennen;
- aan Louis vragen of hij een idee heeft om de 22.000 € te vinden;
- een andere mogelijkheid die door Nathanael wordt voorgesteld: verschillende lidgelden voorzien
voor normale leden, ereleden,… met een oplopend tarief.
Selectie nationale parapente-ploeg
De raad bevestigt het voorstel van de werkgroep zonder wijzigingen.
Commerciële duo
Het probleem werd opgelost.
Weerstation
- Jean-Yves zal zijn station uitlenen aan de club van La Roch'Aile zodat ze kunnen nagaan of de
zone gedekt is.
- Gezien de onzekerheden over het voortbestaan van het bedrijf PiouPiou, beslist de RVB niet
onmiddellijk te investeren in de PiouPiou V2 (risico van faillissement). De RVB volgt het dossier
van nabij op.
Dossier Sergiu Enea
De RVB heeft Sergiu gehoord en akte genomen van zijn versie van de feiten.
Sergiu verbindt er zich toe om geen commerciële duovluchten te doen of verder les te geven zolang
hij niet over de vereiste brevetten beschikt.
Aeroclub
Prijs Demuyter: de RVB heeft een kandidaat geselecteerd voor deze prijs.
BPO 2019:
De RVB moet zijn keuze tegen de vergadering van november bevestigen.
Er zijn twee voorstellen in competitie.
Kampioenschap Precisielandingen
- Voorgestelde datum: 6-7 april.
- Geen FAI-wedstrijd.
- Doelvlak: de RVB contacteert de FFVL.
- Budget: de RVB stemt een budget van 250 €.
- Organisatie: Fou d'L-Atom.
Fly:
- Oproep lidgelden.
- Oproep algemene vergadering en conferentie Bruce Goldsmith Design.
- Artikel Rochefort.
- Artikel Europees Kampioenschap.
- Verslagen RVB.
Verslaggever: Olivier.

