Verslag van de Raad van Bestuur van 14 januari 2019
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Philippe Mal, Patrick Brison, Olivier Georis, Jan Lauwers,
Jean Solon (notulen).
Verontschuldigd: Nathanael Majoros, Fabian Hernalsteen.
Effectief lidmaatschap
Robin Lefebvre wordt effectief lid.
Kandidaturen Raad van Bestuur
Robin Lefebvre is kandidaat, deze kandidatuur wordt aanvaard.
In 2020 zal het mandaat van 4 raadsleden afgelopen zijn.
Erkende scholen
De school Airsport wordt overgenomen door Robin Lefebvre. De noodzakelijke documenten werden
getekend. De Raad wenst Robin veel succes.
BVVF-jaarrekeningen
De balans, de resultaatrekening en het budget, voorbereid door Jean, worden goedgekeurd ter
voorlegging aan de algemene vergadering.
Lidgelden 2019
De raad is tevreden met de respons van de leden op de oproep om een verhoogd lidgeld te betalen.
Verslag erkende scholen
Philippe stelt voor en rapporten van de scholen te standaardiseren. Hij zal een voorstel doen.
Jean zal een nieuwe oproep doen om de rapporten te bekomen. De scholen die niet binnen twee
weken een rapport opgestuurd hebben, kunnen hun erkenning verliezen.
Algemene Vergadering
- 14-16 u : theorie-examens.
- 16u – 18u15 : Bruce Goldsmith (start 18u15).
- 18u30 – 19u30 : Deuren A.V.
- 19u30 : Officieel gedeelte A.V.
- Nadien : bar.
De scholen zullen hun stand voor 16 u moeten installeren.
Projector + geluid: Philippe.
Scherm: Patrick.
Sandwiches: Leen.
Samenkomst om 13 u.
Agenda:
1. Activiteitenrapport 2018
2. Jaarrekeningen en budget + goedkeuring
3. Kwijting van de bestuursleden
4. Stemming lidgelden
5. Verzekeringen
6. Verkiezingen raad van bestuur
Jean zal de uitnodigingen samen met de agenda en de jaarrekeningen opsturen naar alle leden van
2018 en 2019.
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Koninklijke Belgische Aeroclub
Zoals overeengekomen, zal de BVVF als lidgeld 5 € per BVVF-lid betalen.
Monitorenstage
Een aantal personen hebben zich geëxcuseerd, ze moeten een antwoord krijgen.
Het doel is eveneens de praktische examens af te nemen om definitieve Hulpmonitoren te
benoemen (nadat ze tijdelijk Hulmonitor geweest zijn).
Dit zal gebeuren met hulp van de lier te Bevekom, een budget van 150 € wordt door de Raad
toegekend voor de lierbeurten.
’s Avonds zal er een maaltijd zijn en een rondetafelgesprek.
Jean moet een lijst van deelnemers opsturen naar Jean-Yves.
Brevetaanvragen
François Adrianne vraagt het brevet van Observator parapente. De raad vraagt aan Jean om advies in
te winnen bij Pascal Lhoas van de club La Roch’Ailes, indien positief mag Jean het brevet afleveren.
Jean-Claude Bodart vraagt wat hij nog moet doen om het brevet van Monitor delta te bekomen. Na
nazicht van de teksten en rekening houdend met de competenties van Jean-Claude, vraagt de raad
hem nog een evaluatiestage te doen van één week in een buitenlandse school in de plaats van de
voorziene twee weken en het praktijkexamen voorzien door de teksten.
Vormingsaanvragen
Kris Dierckx mag zijn opleiding van Duopiloot parapente doen bij Airsport.
Glenn Schalk mag zijn opleiding van Duopiloot parapente doen bij Airsport.
Bernard Mevis mag zijn opleiding van Duopiloot parapente doen bij Airsport.
Verslaggever: Jean.

