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

Afwezig: Fabian Hernalsteen. 

Benoemingen 

De volgende benoemingen worden gestemd: 

Voorzitter: Jean-Yves Squifflet. 

Ondervoorzitter: William Sterckx. 

Dagelijks beheer (secretariaat): Jean Solon. 

Volgende vergaderingen 

Maandag 16 maart. 

Donderdag 23 april. 

Donderdag 7 mei. 

Dinsdag 9 juni. 

Selectie nationaal parapente-team 

Aron stelt een nieuwe selectieformule voor, na een interne discussie tussen de kandidaten, die  
rekening houdt met de resultaten in de laatste drie BPO’s. Tussen de laatste 4 van de kandidatenlijst 
wordt een "wildcard"  geloot,  de winnaar kan de volgende jaren niet meer worden geloot. 

Geselecteerd: 

Roseanne Vaneeckhaute, Joeri Bal, Thibault Voglet, Lode Spruyt, Aron Michiels en William 
Vanaudenhove (wildcard). 

Als er plaatsen beschikbaar komen in de tweede en derde ronde, zullen ze in volgende orde van 
voorrang toegekend worden: 

1. Wim de Croock 
2. Pierre Therer 
3. Quentin Debras 
4. Gaetan Marique 
5. Bram Declerck 
6. Jeff Thielemans.  

Aron en Jean zullen de kandidaten op de hoogte brengen. 

Aron zal een artikel schrijven over de nieuwe selectieformule voor de Fly. 

Algemene Vergadering 

Het officiële deel van de AV was zeer kort en zonder problemen. 

De projecties waren niet leesbaar: werkpunt voor volgend jaar. 

Te weinig toespraken in het Nederlands, de presentaties achteraf waren allemaal in het Frans. 

We willen Leen bedanken voor al haar werk op deze AV. 

Vliegen en skiën 

Zoals vastgelegd in de begroting, zal een subsidie van 250 € worden betaald aan de organisatie als 
deze wedstrijd heeft plaatsgevonden (weersomstandigheden). 

Mails Jochen Zeischka 

Aron zal de verschillende mails van Jochen bestuderen. 
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Nieuwe glider area 

In september zal een belangrijke deadline vallen. Er is een actieplan nodig. Dit onderwerp wordt 
voorgelegd aan de vergadering van clubs. 

Jaarplan 

Robin stelt voor om een plan voor het komende jaar te maken, de geselecteerde punten zullen als 
prioriteit moeten worden behandeld op de volgende vergaderingen en verantwoordelijken worden 
benoemd: 

Projecten: 

- Vliegboekje - brevetten: Maart: Jean-Yves - Koen. 
- Structuur Clubs: Maart: Jean-Yves - Koen. 
- Weerstations: Mei: Olivier. 
- Statuten en Intern Reglement: Juni: Patrick. 
- Luchtruim: April: Patrick. 
- XC-examen: April: William. 
- Visie BVVF 2030: September: Robin. 

 
Doorlopende taken: 

- Aeroclub/FAI/EHPU/autoriteiten: Jean-Yves. 
- Wedstrijden: Nathanael, Olivier, Aron. 
- Theoretische examens: Jean, Jean-Yves, William, Koen. 
- Website/Facebook/MyBVVF/mailgroepen: Nathanael. 
- Verzekeringen: Jean. 
- OpenAir: Jean en Olivier. 

Communicatie met leden 

Er is een discussie over de Fly.  

Artikels kunnen al verschijnen op de website en Facebook en periodiek worden verzameld in de Fly. 

Daarom is het nodig om artikels te publiceren en de bestuurders worden gevraagd om deze te 
schrijven. 

Herrinering aan leden van  lidgelden en verzekeringen 

Patrick zal een tekstje maken dat Jean zal vertalen en versturen naar de leden die hun lidgeld nog 
niet hebben betaald. 

Brevetten 

Bert Adams kan zijn praktijkexamen doen voor het brevet van Hulpmonitor parapente bij Rudi 
Roelens. 

Robin Lefebvre kan zijn praktijkexamen doen voor het brevet van Monitor parapente bij Rudi Roelens 
en Luc Van Sand. 

Davey Sente en Stef Wevers kunnen de opleiding voor het brevet van Duopiloot parapente doen bij 
Airsport. 

Mail Philippe Mal 

Deze e-mail wordt intern besproken en afgewerkt.    

Verslaggever: Jean. 
 


