
Verslag van de Raad van Bestuur van 9 december 2019 

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

Verontschuldigd: Robin Lefevbre, Leen Mortier, Jan Lauwers. 

Uitgenodigd: Philippe Van De Vondele, Jochen Zeischka. 

Structuur BVVF 

Philippe Van De Vondele legt zijn plan voor een federatie van clubs uit. 

Na het horen en uitwisselen van gedachten besluit de raad: 

- een rondetafelgesprek te organiseren met de clubs; 
- aan de clubs vragen meer betrokken te zijn bij de federatie, inclusief de raad van bestuur; 
- een enquête te houden op de Algemene Vergadering over deze kwestie. 

Belgische records en kampioenen 

Jochen legt zijn ideeën over Belgische records en kampioenen uit. 

Een nieuwe sectie zal worden gepubliceerd op de BVVF-website met sportprestaties. 

Belgische records worden opgedeeld in: 

- afstanden gemaakt van een Belgische vliegplaats; 

- afstanden gemaakt door Belgen. Afstanden gemaakt in België tellen hier ook mee. 

De FAI-regels zijn van toepassing op elk nieuw Belgisch record. 

BVVF-records die door de Raad werden goedgekeurd, maar niet door de  Koninklijke Belgische 
Aeroclub, zullen worden vernoemd als "beste prestatie" en zullen dienen als een minimale prestatie 
voor een nieuw Belgisch record. 

Een lijst van FAI-observatoren zal ook worden genomen om FAI-records te vergemakkelijken. 

Jochen coördineert dit met Jean. 

Luchtruimovertredingen 

We kregen een antwoord van de FFVL-voorzitter, waarin ze signaleert dat deze zaak werden 
behandeld door hun club. 

BVVF-verzekering 

Jean-Yves tekent het nieuwe contract dat voor 2020 van kracht is. 

Philippe wijst erop dat alle wijzigingen moeten worden gemeld aan de leden. Jean zal contact 
opnemen met Aviabel om de tabel met wijzigingen te krijgen en hij zal dan een e-mail sturen naar 
alle leden. 

Algemene Vergadering 

Het bestuur reviseert de tussentijdse rekeningen. 

Door de verhoging van de verzekeringspremies zal een stemming plaats moeten hebben over een 
lidgeldverhoging van 5 € voor 2021.   

Het theorie-examen vindt plaats om 15 u. 

De volgende vergadering ter voorbereiding van de algemene vergadering zal plaats vinden op 13 
januari. 

Vraag Ailes du Levant 

De raad keurt een tussenkomst van 50% goed voor een hegschaar voor het onderhoud van de terrils. 

 

(Vervolg op de volgende pagina). 
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Nationaal paragliding-team 

Olivier en Nathanael zullen een tabel maken die rekening houdt met de CIVL-ranking en andere 
objectieve en subjectieve criteria (bijvoorbeeld het XC-Pilotenbrevet). 

De kandidaten die op tijd hun kandidatuur stelden zijn: Roseanne Vaneeckhaute, Francis De Bruyn, 
Joeri Bal, Gaetan Marique, Lode Spruyt, A aron Michiels, Pierre Therer, William Vanaudenhove, 
Thibault Voglet, Jeff Thielemans, Quentin Dearm, Bram Declercq, Wim De Croock. 

Reglement van inwendige orde 

Er vindt een discussie over dit onderwerp plaats. Een ontwerp zou 13 januari klaar moeten zijn om 
eventueel voor te leggen op de algemene vergadering van februari. 

Communicatie validering Open Air-bestanden 

Olivier zal hierover contact opnemen met Bertrand Fontaine. 

Vliegboekjes 

De Nederlandstalige versie is nog niet af. William neemt hierover contact op met Koen Michiels. 
Offertes om ze te drukken moeten worden aangevraagd om ze klaar te kunnen hebben voor de 
algemene vergadering. 

Brevettekst Monitor parapente 

Conform het gunstige advies van de monitors zal de zin "Significante wedstrijdresultaten bekomen 
hebben" worden aangevuld met "of gelijkwaardig". Jean zal een voorstel van wijziging opsturen naar 
Jean-Yves. 

Brevetaanvragen 

Sam Zoppé kan zijn opleiding van Hulpmonitor parapente doen bij Fou d'L. 

Eric Orban kan zijn opleiding van Hulpmonitor parapente starten bij Fou d'L zodra hij zijn XC-
Pilotenbrevet heeft behaald. 

Rudi Roelens vraagt het brevet van Prapantemonitor aan. Het bewijs van zijn wedstrijdervaring (of 
gelijkwaardig) ontbreekt, Jean zal in deze zin antwoorden. 

Verslaggever: Jean. 
 


