Verslag van de Raad van Bestuur van 6 december 2018
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Fabian Hernalsteen, Philippe Mal, Patrick Brison, Jean Solon (notulen).
Verontschuldigd: Leen Mortier, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Jan Lauwers.
Budgetcontrole
De raad gaat over tot de budgetcontrole die voorbereid werd door Jean.
Lidgelden 2019
Na discussie en omdat een verhoging van het lidgeld op de algemene vergadering gestemd moet
worden, zullen er twee lidgelden voorgesteld worden aan de leden: een geïndexeerd lidgeld (5 €
meer) en het oude lidgeld zonder indexatie, ten minste tot de algemene vergadering.
Een ander « Premium » -steunlidgeld zal eveneens voorgesteld worden (supplement van 40 €).
Nathanael zal hierover een artikel schrijven voor de Fly.
Fly
De verschillende artikels die nog door sommigen moeten binnengebracht worden, worden opgelijst.
Volgende vergaderingen RVB
Maandag 14 januari.
Maandag 28 januari (repetitie AV).
Maandag 18 februari.
Algemene Vergadering
- 15-17 u: theorie-examens.
- 17u30 – 18u30: Bruce Goldsmith.
- 18u30 – 19u30: bar + snacks.
- 19u30: officieel gedeelte AV:
o Jaarrekeningen en budget
o Lidgelden
o Kwijting van de bestuurders
o Verkiezing
- Nadien: workshops en bar.
De oproepen met de agenda en de jaarrekeningen moet 2 weken op voorhand opgestuurd worden.
Een deelname van 5 € zal gevraagd worden voor het gedeelte met Bruce Goldsmith, waarvoor men 2
dranktickets zal ontvangen voor de AV.
BPO 2019
Zal plaats hebben in Le Grand Bornand van 30 juni tot 6 juli.
BPMF-verzekering
Een verduidelijking zal gevraagd worden aan de BPMF.
FlyXtool
De Koninklijke Belgische Aeroclub heeft onze aanvraag positief ontvangen en gaat informeren naar
de prijs van de verzekering voor het ter beschikking stellen van de gegevens. We zullen een contractvoorstel tussen de BVVF en de KBAC doen. De kosten zullen volledig ten laste zijn van de BVVF.
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Parachutewerpdag
Dit evenement was een groot succes, zoals gewoonlijk. De raad dankt de Pick-Up Club om dit zo goed
georganiseerd te hebben.

Vliegboekje
Een akkoord werd gevonden over de kostenraming en de wijze om het vliegboekje te financieren.

Goedgekeurde brevet- en opleidingsaanvragen
Olivier Gillot mag zijn opleiding van Monitor parapente doen bij Ikarus.
François Lambert mag zijn opleiding tot Duopiloot parapente Fou d’L.
Verslaggever: Jean.

