Verslag van de Raad van Bestuur van 25 maart 2019
Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Nathanael Majoros, Philippe Mal, Patrick Brison,
Olivier Georis, Fabian Hernalsteen, Robin Lefevbre, William Sterckx, Jean Solon (notulen).
Verontschuldigd: Jan Lauwers.
Han-sur Lesse
3 koeien, die in de wei van de leshelling verbleven, zijn overleden wegens het opeten van metalen
voorwerpen. De boer acht ons verantwoordelijk en vraagt een vergoeding. Patrick zal hem
ontmoeten, samen met vliegplaatsverantwoordelijke Yves Borreman.
Boom
Een nieuwe overeenkomst werd getekend met het PCR De Schorre. De BVVF zal vanaf nu niets meer
moeten betalen.
7-Meuses
De opheffing van het verplichte circuit moet meegedeeld worden, Olivier zal het op het infobord
zetten en zal een mededeling voorbereiden.
Fly!
De Fly! is af en kan verschijnen.
Christopher wenst de Fly! niet langer te redigeren wegens professionele redenen, Robin is bereid de
fakkel over te nemen, hij zal Christopher contacteren voor een hand-over.
De raad bedankt Christopher heel erg voor zijn uitstekende werk voor de Fly! en Robin voor het
overnemen.
Vliegboekje
Het vliegboekje is bijna af en werd naar de scholen gestuurd voor commentaar.
PiouPiou-weerstations
De stations van Coo, Beauraing en Maillen zijn defect. Aangezien de firma failliet is, gaat de raad
alternatieven bestuderen.
Polo’s nationale ploeg
Het voorstel van Thibault Voglet voor polo’s voor het nationaal parapente-team wordt aanvaard. Het
maximum budget is 200 €, terugbetaald na overhandiging van de factuur aan het secretariaat.
Newsletter Aviabel
Aviabel wenst hun newsletter via de Fly! of ons ledenbestand te versturen, dit laatste is niet mogelijk
wegens de GDPR-wetgeving en strookt ook niet onze filosofie. De raad is echter bereid om voor
BVVF-leden relevante artikels uit hun newsletter te publiceren in de Fly!.
Nazicht schermen
Een vraag naar criteria voor schermcontroles wordt afgewezen : de BVVF erkent geen keurders en
eventuele keurders (en herstellers) van schermen dienen de criteria en richtlijnen van de fabrikanten
na te leven en eventueel een erkenning van de fabrikanten bekomen.
Brief La Roch’Ailes
Patrick zal de club uitnodigen om een artikel over de site van de Corimont te schrijven voor de Fly!.
EHBO-vorming
William stelt een EHBO-lesgever voor, die in beide talen kan lesgeven, dezelfde die het reeds in het
verleden heeft gedaan voor de BVVF. William zal een datum in november zoeken, te Leuven.
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Theorie-examens te Luik
Olivier bekijkt of er voldoende kandidaten zijn.
BAPO en brevetten
Er is nog een examen in mei. Philippe zal de piloten, die zich ingeschreven hebben in de BAPO maar
die nog geen (XC-)Pilotenbrevet hebben, contacteren opdat ze de theorie-examens komen afleggen.
Brevet- of opleidingsaanvragen
- Jean-Claude Cavorsin bekomt de brevetten van Monitor en Duopiloot parapente door
gelijkwaardigheid met zijn Italiaanse brevetten.
- Dirk de Sutter mag zijn opleiding voor het brevet van Duo-lierpiloot parapente aanvatten met
Arnold Van Remoortere, maar zal ten minste één dag moeten opleiding volgen met een
Monitor, aan de Lier of op de leshelling.
- Bram Declercq mag zijn opleiding voor Hulpmonitor parapente aanvatten met Airsport.
- De vraag van François de Neuville om brevetten te bekomen door gelijkwaardigheid wordt
afgewezen door de raad omdat de betroffen federatie geen deel uitmaakt van de FAI.
- De tijdelijke Hulpmonitorbrevetten, beperkt tot één school, van Luc Christiaens en Jack
Paulissen worden verlengd tot 31/12/2019. Zij zullen niet verder gaan in hun opleiding.
- Jean zal een antwoord formuleren op de brief van Valentin Esquenet op basis van wat
hierover besproken werd tijdens de raadsvergadering.
Verslaggever: Jean.

