
Verslag van de Raad van Bestuur van 24 juni 2019 

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

Verontschuldigd : Leen Mortier, Nathanael Majoros, Jan Lauwers. 

Uitgenodigd : Toon Hylebos, voorzitter van de Belgische Paramotorfederatie (BPMF). 

Samenwerking met de BPMF 

Toon Hylebos vraagt om de samenwerking met de BPMF te verbeteren en kaart verschillende 
onderwerpen hierover aan. 

De raad vraagt hem om de parapente-dekking van het BPMF-verzekeringscontract bij zijn eigen leden 
te verduidelijken, onder andere wat betreft de verplichting om een BVVF-brevet te hebben, en 
daarvoor lid te zijn van de BVVF (zonder BVVF-verzekering). Toon gaat zich hierover buigen. 

Van zijn kant wil de raad aan zijn leden die zich voor paramotor willen verzekeren, terug vragen om 
eveneens het BPMF-lidgeld te betalen, dat de BVVF dan zal doorstorten naar de BPMF, indien de 
raad van de BPMF aanvaardt om dit eveneens te doen. 

Toon heeft het ook over het winterevenement van de BPMF te Tubize, met noodvalschermopening-
simulaties met behulp van een deathride, en stelt voor de BVVF hierin ook te betrekken. De raad 
dankt Toon en betuigt haar interesse voor dit voorstel. 

Fly 

Alle vertaling werden gedaan door Jean, Robin en Chris (Hamilton) zullen woensdag de redactie doen 
voor verschijning eind deze week. 

Vliegboekje 

Jean heeft een eerste vertaling gemaakt, die na te kijken is door specialisten van parapente-
opleidingen. Philippe vraagt om alle opmerkingen naar hem te sturen en hij zal zich in verbinding 
stellen met de redacteur om het boekje af te werken. 

Koninklijke Belgische Aero-Club 

Paul Schmit en Jean-Yves waren aanwezig op de raad van bestuur van de KBAC en deze verliep 
gunstig voor ons. Ze hebben de oprichting bekomen van een « Belanc » -werkgroep om de positie 
van de KBAC te bepalen op de BELANC-vergaderingen, waar het dossier van de Transponder 
Mandatary Zones (TMZ) behandeld wordt. Wim Verhoeve zal deel uitmaken van deze werkgroep. 

Vergadering over de les en het examen over luchtvaartreglementering 

Zal deze donderdag plaats hebben met Philippe Vandevondele, Jean-Yves, William en Jean. 

20 jaar Corimont 

De club La Roch’Ailes organiseert een evenement van 15 tot 18 augustus en vraagt samen te werken 
met de BVVF, met name voor de dekking van haar verzekeringen. De raad gaat akkoord en Jean zal 
het nodige doen. 

Het evenement zal aangekondigd worden in de Fly en op de website en de FB-pagina van de BVVF 

Brevet of vormingsaanvragen 

- Bert Adams bekomt het tijdelijk brevet van Hulpmonitor parapente, beperkt tot Airsport. Hij 
mag zijn examen voor het definitieve brevet afleggen bij Xavier Barbé, Yves Borreman, Jean-Yves 
Squifflet, Cris Claessens et/of Thierry Moreau.  

- Valentin Esquenet mag zijn opleiding voor Hulpmonitor aanvangen bij Imala Parapente.  

- Antonio Ricardiello mag zijn opleiding voor Hulpmonitor parapente aanvangen bij Fou d’L.  

- Dries Cordemans mag zijn opleiding voor Hulpmonitor parapente aanvangen bij Airsport.  

- Luca Morini heeft het brevet van Duopiloot parapente bekomen. 

- Luca Giordano heeft het brevet van Duopiloot parapente bekomen. 
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Volgende vergaderingen 

Maandag 2 september ; 

Maandag 14 oktober ; 

Maandag 4 november ; 

Maandag 9 december. 

Waarde van BVVF-brevetten 

Men zou de waarde van de BVVF-brevetten in het buitenland beter moeten uitleggen om zo een 
einde te maken aan de geruchten hieromtrent. Jean zal de tekst op de BVVF-website in deze zin 
wijzigen. 

So you think you can fly 

De raad bevestigt de subsidie van 250 € voor deze vriendschappelijke wedstrijd, zoals voorzien in het 
budget. Jean zal de betaling uitvoeren. 

Verslaggever : Jean. 


