Verslag van de Raad van Bestuur van 15 november 2018
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Fabian Hernalsteen, Philippe Mal, Nathanael Majoros,
Patrick Brison, Jan Lauwers.
Verontschuldigd: Leen Mortier.
Erkenning BVVF-Club: “Vortex Klup”
De club beantwoordt aan de voorwaarden en de raad beslist deze dus te erkennen. De raad
feliciteert de leden van de club voor hun initiatief.
Brief advocaat hoorzitting Sergiu Enea
Jean zal een uitgetypt rapport van de hoorzitting aan de twee advocaten sturen.
Algemene Vergadering
- 2/02/2019
- Voorstelling van een infobord in het echt
- Presentatie Bruce Goldsmith
- Theorie-examens
« Premium »-lid
Om de toekomstige projecten van de federatie te ondersteunen (aankoop landingsterreinen te Coo
en Beauraing, onderhoud vliegplaatsen, ondersteuning wedstrijden, …), zal er de mogelijkheid zijn
om een verhoogd lidgeld te betalen (135 € per jaar). Deze leden zullen een « Piloot »-sticker en een
« premium »-lidkaart ontvangen.
De meerprijs van het normale lidgeld zal apart in de rekeningen geplaatst worden en enkel gebruikt
worden voor projecten.
BPO 2019
De voorstellen zullen gedaan worden aan het valideringscomité.
De plaats moet begin december onthult worden.
De gekozen datum is de eerste week van juli.
OpenAir
Een artikel zal in de Fly verschijnen om het Validatieteam te bedanken.
De raad dankt reeds heel het team voor het uitstekende werk dat in 2018 werd gerealiseerd en
verheugt zich dat dit zal verder gezet worden in 2019.
Fly
Uitnodiging/Oproep AV (Jean).
Lidgeld (Jean).
Premium-lid (Nathanael).
Rochefort + EA (Patrick).
Ranking is king.
Airtour (Patrice Fabry).
Verantwoordelijkheden (Patrick).
Europees Kampioenschap (Nathanael).
BPC (Bertrand Fontaine).
Validation OpenAir (Marc Delongie, redactie: Olivier)
BPC
De avond is van datum veranderd, het zal zaterdag 1 december worden.
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Aeroclub en Flyxctool
De Aeroclub staat positief tegenover de voorgestelde vraag om gegevens van Eurocontrol te
bekomen voor de projecten van Flyxctool.
Google Agenda
Up to date te brengen (vergaderingen RVB, jachtdata, wedstrijden, AV,…).
Brevet- en opleidingsaanvragen
William Sterckx vraagt om duo-opleidingen te mogen geven zonder Monitor te zijn (maar wel
Hulpmonitor). De raad is akkoord als dit onder de verantwoordelijkheid gebeurt van
Moedig Michiels van Airsport.
Goedgekeurde brevet- en opleidingsaanvragen:
Patrick Brison mag zijn opleiding van Hulpmonitor parapente doen met Jean-Yves Squifflet.
Philippe Mal mag zijn opleiding van Duopiloot parapente doen bij Airsport.
Fabian Hernalsteen mag zijn opleiding van Duopiloot parapente doen bij Airsport.
Verslaggever: Jean-Yves.

