
Verslag van de Raad van Bestuur van 18 februari 2019 

Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Jan Lauwers, Philippe Mal, Patrick Brison, Olivier Georis,  
Fabian Hernalsteen, Robin Lefevbre, William Sterckx, Jean Solon (notulen). 

Verontschuldigd: Leen Mortier, Nathanael Majoros. 

European Hang Gliding and Paragliding Union 

Jean-Yves brengt verslag uit van de jaarlijkse vergadering van de EHPU. 

De raad beslist de DHV-ongevallendatabase te vervoegen, Jean-Yves zal Nathanaël contacteren om te 
zien of en hoe we dit kunnen implementeren in ons systeem of onze website. 

Algemene Vergadering 

Er was een goede sfeer op de AV, ondanks het feit dat deze later begon wegens de vertraging van het 
vliegtuig van Bruce Goldsmith die zijn lezing hield net voor de AV. De lezing was interessant. 

Jean zal de zaal al reserveren voor de volgende AV op 1 februari 2020. 

Benoemingen 

Voorzitter: Jean-Yves. 
Ondervoorzitter: Jan. 
Secretaris (dagelijks beheer): Jean. 
Referent Opleidingen: Jean-Yves. 
Referenten Wedstrijden: Nathanaël, Olivier, Jean-Yves. 
Referent Vliegplaatsen: Olivier. 

Data volgende vergaderingen 

Maandag 25 maart; 
Dinsdag 23 april; 
Maandag 27 mei; 
Maandag 24 juni. 

Nationale parapente-ploeg 

Thibault Voglet vraagt tenuetjes (polo’s) voor de nationale ploeg. De Raad gaat akkoord en vraagt 
hem een voorstel te doen. Jean-Yves zal hem dit meedelen. 

Weekend van de Monitoren 

Het gedeelte aan de lier werd afgelast wegens te veel wind, maar een zeer beperkte groep heeft toch 
getest om te kijken of het in de toekomst voor herhaling vatbaar is, gelukkig was de groep niet te 
groot. 

De workshop heeft plaats gehad om 17u, gevolgd door de voorziene maaltijd. Er waren 16 
deelnemers en men heeft er vooral gesproken over de nieuwe vereisten voor het Monitorenbrevet. 

Fly 

Artikels binnen te zenden tegen 15 maart: 

- Rudi Roelens: soaring aan de kust; 
- Hans Foré: parachutewerpdag; 
- Jean-Yves: EHPU; 
- Philippe: ongevallen; 
- Olivier: wedstrijden; 
- Thierry Moreau: precisielandingswedstrijd; 
- Jan: delta; 
- William: clubs. 

Philippe stelt voor de Fly op Zinio te publiceren. Er zal een test gebeuren met de Fly’s van 2018, 
Philippe informeert zich. 
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UBO-register 

Jean zal deze wettelijke formaliteiten vervullen, hij zegt dat we tot 30 september hebben. 

Praktische examens  

De raad herinnert eraan dat elke BVVF-Monitor of monitor van een door de BVVF erkende vrije 
vlucht federatie (lid van de EHPU en/of de CIVL/FAI) een praktisch examen voor het BVVF-brevet van 
Piloot mag aftekenen. 

Brevet- of opleidingsaanvragen  

- Jean-Claude Bodart bekomt het brevet van Monitor delta. 

- Jasmine Cryns mag de opleiding van Hulpmonitor parapente beginnen bij Airsport. 

- De vraag van Valentin Esquenet op een opleiding voor Hulpmonitor parapente te beginnen, 
wordt geweigerd door de raad en zal gemotiveerd worden door een brief die Fabian zal 
schrijven. 

- De vraag van Gaëtan Mignolet en Florian Ancion om het brevet van Piloot te bekomen zal 
pas kunnen mits het akkoord en het Monitorattest van Jean-Yves nadat ze aan sommige 
voorwaarden hebben voldaan (vliegboekje, …). Jean-Yves zal hen hierover contacteren. 

Verplicht circuit op de 7-Meuses  

De Raad beslist de verplichting om het links circuit te volgen, op te heffen, wegens 
veiligheidsredenen. 

 
Verslaggever: Jean. 
 
 


