
Verslag van de Raad van Bestuur van 14 oktober 2019 

Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Philippe Mal, Patrick Brison, 
William Sterckx, Jean Solon (notulen). 

Verontschuldigd: Leen Mortier, Robin lefevbre. 

Luchtruimovertredingen 

Jean-Yves heeft in St-Hilaire met de Voorzitster van de FFVL overlegd betreffende 
luchtruimovertredingen in de grensgebieden. De FFVL zal bestuderen wat er op dit niveau gedaan 
kan worden. 

Wat betreft de piloten die lid zijn van de Club de la Pointe, zal een nieuwe brief worden verzonden 
naar de club, met de FFVL in kopie. 

Evenement La Roch'Ailes 

De verjaardag van de Club La Roch'Ailes zal plaats vinden op 13 en 14 juni met mogelijke uitwijkdata 
op 20 en 21 juni. 

BAPO 

Lode Spruyt kondigt de data aan van het BAPO: 

- 21/22 maart; 
- 25/26 april; 
- 16/17 mei; 
- 13/14 juni; 
- 29/30 augustus; 
- 12/13 september. 

De Raad moedigt de organisatoren aan om samen te werken met de club van La Roch'Ailes om 
synergieën te creëren met hun evenement. 

Selectie nationale parapente-team 

Er moet een oproep gedaan worden om zich kandidaat te stellen voor het team. 

De aanvragen moeten uiterlijk op 6 december bij het secretariaat toekomen voor evaluatie door de 
wedstrijdcommissie. 

BPC 

Bertrand Fontaine vraagt of de BVVF de kosten van het Xcontest-programma wil blijven dekken. De 
Raad keurt dit verzoek goed. 

Bertrand vraagt ook of Jean op werkdagen de productie van Openair-files niet kan overnemen voor 
elke vliegbare dag (maart-oktober). De Raad keurt dit verzoek goed, dus dat Jean de bestanden van 
dinsdag tot zaterdag de dag ervoor maakt, behalve tijdens zijn vakantie- en feestdagen. Gedurende 
deze dagen zullen vrijwilligers het werk blijven doen. Olivier zal Jean contacteren om het werk uit te 
leggen. 

Daarnaast zal Olivier met Mark Delongie zien om alle informatie te verstrekken die Nathanael nodig 
heeft, zodat hij alle informatie over het gebruik van deze bestanden beschikbaar kan stellen aan de 
leden. 

Weerstations 

Vanwege problemen met de fabrikant van de Pioupiou’s, is de Raad op zoek naar andere 
weerstations voor 2020. Hiervoor zal een begroting moeten worden voorzien. 

Opfrissing EHBO 

Jean zal een herinnering sturen aan de lesgevers, duopiloten en BVVF-Observatoren. 

Han-sur-Lesse 

Yves heeft de scholen aan het vliegplaatsreglement herrinnerd, Jean heeft de betalingsherinneringen 
voor de bijdrage van de scholen die daar lesgeven, opgestuurd. 
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Huishoudelijk reglement 

Een ontwerptekst zou op 9 december aan de Raad voorgelegd moeten worden. 

Benodigdheden secretariaat 

Na een bezoek van het agentschap voor preventie op het werk, werd de aanschaf van een 
brandblusser en een stoel met armleuningen aanbevolen. Jean vond een geschikte stoel op 278 € en 
een geschikte Brandblusser (6 l) van 72 €. De Raad keurt deze aankopen goed. 

Windzakken 

De voorraad van de windzakken is bijna uitgeput, William zal een nieuwe bestelling plaatsen bij 
Niviuk (zonder reclame op zak). 

Brevet- of opleidingsaanvragen 

- Patrick Brison verkrijgt het voorlopig brevet van Hulpmonitor parapente, beperkt tot de school 
Fou d'l. Hij verbindt zich ertoe de EHBO-basisopleiding zo snel mogelijk te volgen en deel te 
nemen aan de BVVF-opleiding.   

- Yves van Cauter mag zijn opleiding als Hulpmonitor parapente beginnen met Xavier Barbé van 
Imala parapente. 

- Wim de Wispelaere mag zijn opleiding voor het Duopilotenbrevet parapente doen bij Airsport.   

Algemene vergadering 2020 

Er wordt een warme oproep gedaan aan kandidaten om lid te worden van de Raad van Bestuur.  
Kandidaturen zijn welkom op het secretariaat of bij de voorzitter van de Raad. 

Premium-leden 

Jean zal contact opnemen met Pascal Harpigny voor de stickers voor 2020. 

Fly 

Er moeten dringend artikels gevonden of geschreven worden. Alle bestuursleden worden gevraagd 
bij te dragen. 

Infoborden vliegplaatsen 

De infoborden zijn bijna allemaal geplaatst. 

Verslaggever: Jean. 
 


