
Verslag van de Bestuursorgaansvergadering van 13 januari 2020 

Aanwezig: Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Olivier Georis, Patrick Brison, William Sterckx,  
Robin Lefevbre, Jean Solon (notulen). 

Verontschuldigd: Nathanael Majoros, Jan Lauwers, Philippe Mal. 

Uitgenodigd: Serge Cerisier (teleconferentie). 

Nationaal Paragliding Team 

Er wordt een brief gestuurd naar de kandidaten om de voorkeuren van elke kandidaat met 
betrekking tot teamgenoten te achterhalen. 

20 jaar La Roch'Ailes 

Serge Cerisier van La Roch'Ailes vervoegt de vergadering via teleconferentie. 

De club organiseert een evenement in het weekend van 13-14 juni met als uitsteldatum het volgende 
weekend, en zoekt financiële steun van de FBVL. Het budget wordt herzien op basis van het 
gevraagde bedrag (1.000 €). Indien mogelijk zal een gezamenlijke organisatie met BAPO worden 
gerealiseerd. 

Een presentatie van het evenement zal worden gemaakt op de Algemene Vergadering. Deze wordt 
door de club doorgestuurd. 

Een persbericht zal door de BVVF worden verzonden naar de clubs en scholen, ook dit moet worden 
doorgestuurd door de club. 

Brevetaanvragen 

Rudi Roelens verkrijgt het brevet van Monitor parapente. 

Algemene Vergadering 

Karlien Engelen bekomt het statuut van effectief lid. 

Het bestuur keurt de jaarrekeningen van 2019 goed. 

De begroting voor 2020 wordt besproken en gestemd. 

Het bestuur zal voor de algemene vergadering een verhoging van 5 € voor het lidgeld van 2021 
voorstellen. 

De uitnodiging aan de leden moet ten minste twee weken voor de vergadering worden verzonden. 

Agenda: 
- Presentatie jaarverslag 2019 - Jean-Yves en Robin 
- Presentatie jaarrekeningen 2019 en goedkeuring. 
- Presentatie begroting 2020 en goedkeuring. 
- Verhoging van de lidgelden in 2021. 
- Kwijting van de bestuurders. 
- Presentatie van de kandidaten en stemming voor het bestuursorgaan. 

Na het officiële deel volgen verschillende presentaties. 

Logistiek: 
- Sandwiches: Leen. 
- Dranken: Jean. 
- Geluid: Philippe. 

Inkom vanaf 18.30 uur: Kathy Dewinter en Jean. 

Aanvang A.V: 19u30. 

Leen wil het café houden tijdens de examens (15.00 uur). 

Bestuursleden wordt gevraagd hun kandidatuur en/of ontslag schriftelijk in te dienen.  
Leen is geen kandidaat meer. De Raad dankt haar voor al haar werk van de afgelopen jaren en voor 
haar hulp bij deze bijeenkomst. 
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Intern reglement 

Aangezien het intern reglement zou moeten gecombineerd worden met de noodzakelijke herziening 
van de statuten, zullen we proberen de teksten voor te stellen op de A.V. van 2021, om zo het werk 
niet te moeten afhaspelen. 

Rondetafelgesprek clubs 

Er waren 17 personen aanwezig op de bijeenkomst en verschillende clubs waren vertegenwoordigd, 
anderen waren afwezig. Iedereen was akkoord om de clubs beter in de federatie te integreren. Er 
wordt een werkgroep opgericht om voorstellen in te dienen. 

Skype-vergaderingen 

Af en toe kunnen deze plaats vinden, indien nodig. 

Verzoek Frédéric Heurion 

Dit gaat over de oprichtinge van een lierstructuur. 

William zal het niveau van de Liermannen, de lieren (afrollieren) en de manier van lieren gaan 
controleren. 

Verslaggever: John. 
 


