
Verslag van de Raad van Bestuur van 24 april 2019 

Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Philippe Mal, Patrick Brison,  
Fabian Hernalsteen, Robin Lefevbre, William Sterckx, Jan Lauwers. 

Verontschuldigd: Leen Mortier, Olivier Georis. 

Han-sur-Lesse 

De discussie met de eigenaar is nog bezig. De raad beslist het volgende: 

4 scholen (Imala, Confluence, Airsport en Trike Valley) delen samen met de Federatie de huurkost. 
Dus de huurprijs wordt verdeeld door 5. Elke andere school die gebruikt maakt van de leshelling 
betaalt 50€ per bezoek, te storten aan de federatie. 

Italiaans theorie examen 

Jean-Yves mag theoretische examens afnemen buiten de normale examendata. 

Fly 

Geen nieuws tot dusver van de club La Roch’Aile in verband met de speciale Fly. We nemen verder 
contact op om te horen hoe het zit. 

Meteostations 

3 van onze 5 Piou-piou’s zijn stuk. We zoeken naar een alternatief. 

PL-PA 

Op 6 en 7 april was er een wedstrijd doellanden, met bezoek van RTL. Het was een goede competitie. 
We trachten dit nog eens te doen in 2019. Volgend jaar zeker een FAI-wedstrijd. 

Database DHV 

We gaan deze database aanbieden. Er wordt aan gewekt. 

EHBO bijscholing 

Bijscholing is verplicht voor alle monitoren en hulpmonitoren, ook deze in opleiding. Vrije maar aan 
te bevelen deelname voor de observatoren en tandempiloten. 

• Prijs is 25€ per persoon.  

• Deelname bevestigen voor 15 september 2019, betaling aan de federatie voor 15 november. 

• Gaat door in de Waaiberg te Leuven op zaterdag 30 november 2019. 

• Nederlands in de voormiddag van 10 tot 12 u, Frans in de namiddag van 14 tot 16 u. 

• Tussen 12 en 14 u is er een verplichte maaltijd en tijd om te keuvelen en de broederband te 
smeden ☺ 

Brevet- of opleidingsaanvragen  

- Koen Rits mag zijn opleiding voor Duopiloot parapente aanvatten met Airsport. 

- Gert Van Eynde mag zijn opleiding voor Duopiloot parapente aanvatten met Airsport. 

 
Verslaggever: William. 


