
Verslag van de Raad van Bestuur van 27 mei 2019 

Aanwezig : Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Philippe Mal, Patrick Brison,  
Fabian Hernalsteen, Robin Lefevbre, William Sterckx, Jean Solon (notulen). 

Verontschuldigd : Leen Mortier, Olivier Georis, Jan Lauwers. 

Opfrissing EHBO 

De tekst van de uitnodiging wordt goedgekeurd. 

Worden vrijgesteld wegens recente opleiding : Rudi Roelens, Mario Deroo, Cris Claessens. 

Brevettekst van Monitor parapente 

Na discussie beslist de raad de betwiste punten voor te leggen aan de monitoren tijdens de EHBO-
opfrissingsles. 

Fly 

Artikels die voor 10 juni opgestuurd moeten worden:  

- P.L. (gemaakt door Patrick) 
- Ongevallendatabase (Nathanael) 
- Record 400 km 
- Deltarecord (Jochen) 
- Ranking is king (Nathanael) 
- Vliegplaatsen (Patrick) 
- Vliegclub Bevekom (vliegclub) 

Jean zal vertalen en alles naar Robin sturen voor 24 juni. 

Vergadering BPMF 

Toon Hylebos, de nieuwe voorzitter van de Belgische Paramotorfederatie, heeft gevraagd om 
uitgenodigd te worden om vragen vanwege de BPMF voor te leggen. De raad zal hem op 24 juni 
ontvangen van 19u30 tot 20u30. 

Luchtruim: TMZ-project 

Er is sprake van om een Transponder Mandatory Zone te installeren in de Ardennen. Philippe 
overlegt met de KBAC om een vertegenwoordiging van de BVVF te bekomen in de vergaderingen met 
het DGLV en de luchtmacht. 

Weerstations 

Philippe heeft contacten gehad met het KMI om eventueel weerstations te installeren op onze 
vliegplaatsen. Het KMI bestudeert dit. 

Onderhoudswerken – incident te La Roche 

De raad is akkoord om de onkostennota voor het onderhoud van de vliegplaatsen van La Roche terug 
te betalen. 

Verder zou een parapentist een prikkeldraad overgeknipt hebben op de landing. 

De raad vraagt om een artikel te sturen over de onderhoudswerken en het incident voor de volgende 
Fly, samen met de andere artikels over La Roche die reeds in de pipeline zaten. 

Opleidings- of brevetaanvragen  

- Valentin Esquenet vraagt wanneer hij zijn opleiding als Hulpmonitor mag aanvangen. Fabian zal 
een voorstel van antwoord naar de raad sturen. 

- Jeff Stevens mag zijn opleiding voor het brevet van Duopiloot parapente doen bij Airsport. 

- François Berck mag zijn opleiding voor het brevet van Duopiloot parapente doen bij Fou d’L/Au 
fil du Vent. 

- Nathalie Fagnant mag zijn opleiding voor het brevet van Duopiloot en Hulpmonitor parapente 
doen bij Fou d’L/Au Fil du vent. 

Verslaggever: Jean. 


