
Verslag van de Raad van Bestuur van 2 September 2019 

Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Philippe Mal,  
Patrick Brison, Fabian Hernalsteen, Robin Lefebvre, William Sterckx, Jean Solon (notulen). 

Verontschuldigd: Jan Lauwers. 

Mogelijke luchtruimschendingen 

De uitgenodigde piloten zijn niet aanwezig en hebben zich, behalve één, niet verontschuldigd. Ze 
worden opnieuw uitgenodigd voor de volgende vergadering, aangezien de uitnodiging slechts enkele 
dagen voor de vergadering werd verstuurd. 

De enquête had weinig reacties, maar de antwoorden geven aan dat de nodige informatie voldoende 
beschikbaar is. De Veiligheidscommissie zal het onderzoek nader bestuderen. 

Een tutorial op de website zou nuttig zijn. 

En eveneens een Veiligheidscommissie-webpagina is gewenst. 

Er moet een reglement van inwendige orde/charter van goed gedrag opgesteld worden. Jean zal een 
voorstel doen waarbij rekening wordt gehouden met een tekst van Bram Declercq en de bestaande 
regels. 

Jean-Yves zal in St-Hilaire met de FFVL de luchtvaartovertredingen bespreken die zich voordoen in 
het grensgebied. 

Advertenties FB-pagina 

Het bestuur besluit geen advertenties op zijn Facebook-pagina toe te staan, de advertenties kunnen 
nog steeds worden bekendgemaakt door de Fly!. 

Evenement La Roch'Ailes 

Helaas moest het evenement dit jaar afgelast worden wegens slecht weer, als het terug wordt 
georganiseerd in 2020, zal de BVVF nog steeds zijn steun verlenen, mits het dit jaar nog wordt 
aangekondigd, om zo de kosten te kunnen budgetteren voor 2020. Olivier zal een antwoord sturen 
naar de club. 

Airmiss 

We blijven dit incident opvolgen. 

Veiligheidscommissie 

Deze werkgroep kwam bijeen en Patrick brengt hiervan verslag uit. Een oproep aan de leden om toe 
te treden tot de werkgroep dient te gebeuren via de mailinglijst. Patrick zal ook om dezelfde reden 
contact opnemen met Bram Declercq. 

Incidentdatabase 

Philippe, Patrick, William en Robin willen ook toegang tot deze database. Nathaniel zal doen wat 
nodig is. 

Databank inbreuken 

De Raad vraagt de Veiligheidscommissie om een Excel-bestand te maken waarin alle incidenten met 
betrekking tot het luchtruim zullen worden genoteerd. 

EHPU 

De Raad van bestuur stemt in met de benoeming van Wim Verhoeve als luchtruimafgevaardigde voor 
de EHPU, als hij dit wil doen. 

EHBO-opfrissing 

Pierre Therer heeft een attest van 2017 opgestuurd, de Raad is van mening dat dit niet recent 
genoeg is om verontschuldigd te zijn. William zal hem hierover een antwoord sturen. 
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Nazicht lier 

William kan een lier controleren op basis van gefilmde beelden, aangezien de lier in kwestie een jaar 
geleden al was gecontroleerd. 

Opleidingen 

Scholen moeten beginners eraan herinneren dat ze niet helemaal alleen kunnen gaan vliegen op 
Belgische vliegplaatsen (behalve op leshellingen), die allemaal relatief moeilijk zijn. 

Brevet- of opleidingsaanvragen 

- Mario Beeckman bekomt de brevetten van Duopiloot en Observator parapente.  

- De SIV/stuurvaardigheidsvorming van Fabian Hernalsteen wordt aanvaard. 

- Xavier Saint Amand Daufour mag zijn parapente-Duopilotenopleiding aanvangen bij Fou d'l. 

- Jean-Yves zal antwoorden op de vraag van Thibault Voglet. 

Verslaggever: Jean. 
 


