
Verslag van de Raad van Bestuur van 4 november 2019 

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

Verontschuldigd: Leen Mortier, Jan Lauwers. 

Gasten: Wim Verhoeve, Stéphane de Roover. 

MilFag zones 

Wim en Stéphane geven een duidelijke en volledige presentatie over de huidige situatie van de 
overeenkomst met de luchtmacht betreffende het testproject, waardoor een dozijn genoemde 
piloten onder zeer strenge omstandigheden en procedures in de MilFag-zones konden vliegen. 

Een nieuwe regeling zal misschien worden gemaakt, dit hangt af van de luchtmacht, anders zal de 
huidige overeenkomst verlengd worden voor een jaar (op elk moment opzegbaar door de 
luchtmacht). 

Een mogelijke nieuwe regeling zal worden ondertekend door de Vortex Club met de steun van de 
BVVF. 

Een mededeling van het Veiligheidscomité in samenwerking met de Vortex Club zal over dit 
onderwerp worden gedaan voor de Algemene Vergadering. 

Fly 

Zal verschijnen eind november/begin december.  Geplande of te schrijven artikels: 

- Reis Ikarus; 
- Ranking is king (Nathanael); 
- Aankondiging BPO (Olivier); 
- Aankondiging BAPO (Nathanael); 
- Artikel over hoogten (Patrick); 
- Verzekering (Jean); 
- Oproep tot kandidaturen voor de RvB (Patrick); 
- Uitnodigingen AV (Jean). 

 
De artikels moeten worden verzonden naar Jean voor 15/11, verzending naar naar Chris voor lay-out 
op 22/11. 

Aviabel 

Jean-Yves en Jean hadden een vergadering met Aviabel (Axis) op verzoek van de verzekeraar. De 
premies zullen verhoogd worden tussen de 10% en 15%, we verwachten het precieze voorstel van 
Aviabel. De verhoging zal geen verhoging van het lidgeld voor 2020 vereisen, maar dit zal wel nodig 
zijn voor 2021. 

Algemene vergadering 

Vanwege de toename van verzekeringspremies zullen we een verhoging van 5 euro in de lidgelden 
voor 2021 moeten laten stemmen. 

Huishoudelijk reglement 

De commissie Veiligheid vergadert medio november en zal een voorstel doen voor 9 december. 

Kandidaten van de Raad 

Er is een mogelijk probleem betreffende het aantal bestuursleden, waarbij veel raadsleden aan het 
einde van hun termijn komen en anderen al hebben aangegeven dat ze willen stoppen.   

De clubs moeten worden aangeschreven om een vertegenwoordiging naar de Raad te sturen. Patrick 
neemt dit op zich. 

Verslaggever: Jean. 
 


