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

Verontschuldigd : William Sterckx. 

Algemene Vergadering 2021 

Mogelijke data: 30/1/2021 et 6/2/2021. 

Jean zal zien voor de zaal met voorkeur voor 30/1. 

Terugbetaling niet-geselecteerden nationaal parapente-team 

Ten gevolge van een laattijdige wijziging van de regels, beslist het bestuur de vliegtuigtickets min het 
terugbetaalde gedeelte terug te betalen aan Rosanne en William na overhandiging van hun 
betalingsbewijzen. 

BVVF-verzekering 

Een verlenging van de verzekeringsperiode van de duoverzekering voor piloten in opleiding voor het 
duobrevet is mogelijk na een nominatieve aanvraag bij de verzekeraar door Jean. Aangezien het 
slechts gaat over enkele gevallen is het niet noodzakelijk nog wenselijk een aanpassing van het 
contract te vragen. 

Betreffende de vraag om passagiers te verzekeren bij duovluchten op mini-schermen die hiervoor 
niet voorzien zijn, is het antwoord van de verzekeraar negatief. Het bestuur vraagt aan Jean om zich 
bij de KNVvL te informeren of deze praktijk bij hen verzekerd is. 

De mening die Jean voorstelt te geven aan de verzekeraar betreffend een ongeval van een lid wordt 
voorgelezen en goedgekeurd. Jean zal dit naar de verzekeraar sturen. 

Beauraing 

Een mogelijkheid om het landingsterrein aan te kopen, min twee bouwkavels aan de weg, biedt zich 
aan. De situatie is ingewikkeld met twee verschillende pachtovereenkomsten die van toepassing zijn 
op dit terrein, alle vragen die we best aan een notaris voorleggen, moeten voor woensdag bij Jean 
toekomen. Jean zal deze eerst voorleggen aan een lid die vroeger notaris was. 

Jean zal eveneens Denis Lebrun contacteren om te zien wat er ter plaatste dient te gebeuren. 

Vliegboekje 

Jean heeft een offerte gevraagd bij een drukker en het blijkt dat we een verkoopprijs van 5 € zullen 
kunnen aanhouden voor de leden die direct bij het secretariaat bestellen en 4 € voor de scholen die 
per volledige doos aankopen. We zouden 1000 exemplaren bestellen, Jean moet zien met welke 
verdeling tussen NL/FR. 

Open Air bestanden 

Jean heeft testen gedaan en hij zal van maandag tot vrijdag de bestanden valideren om 15 u, hij zal 
ze op Google Agenda plaatsen met een eventuele commentaar. 

BPO en Coronavirus 

De club van de Potes en Ciel vragen zich af of ze de BPO 2020 niet moeten afgelasten. 

Ze vragen of de subsidie van 250 € kan dienen voor de reeds gemaakte kosten, behoudens de FAI-
sanctioning fee die overgedragen kan worden naar 2021 of terugbetaald worden. Het Bestuur keurt 
dit goed. 

Ronde tafel van de clubs 

Koen en Patrick zullen de organisatie van deze rond tafel nu op zich nemen. 

(Vervolg op volgende pagina). 
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Nieuwe glider areas 

Olivier heeft deel genomen aan een vergadering met de Vortex Club, het is duidelijk geworden dat de 
club niet langer deze Glider Areas willen beheren voor wat betreft de vrijvliegers. 

Olivier en Jean-Yves zullen met de verschillende partijen gaan praten om het beheer over te nemen. 
Hiervoor moeten de werkgroep Opleidingen, de commissie Veiligheid en Luchtruim, en de ronde 
tafel der clubs geactiveerd worden. We zullen ook contact opnemen met Bram Declercq, die zich had 
aangeboden om te helpen. 

Commissie Veiligheid en Luchtruim 

Patrick brengt verslag uit van de vergadering van de CVLR.  

Twee leden hebben de commissie verlaten. 

De commissie meent dat een lijst van vliegplaatsen aan het DGLV zou moeten meegedeeld worden 
om recreatieve luchtvaartzones te verkrijgen zoals op de 7-Meuses en dit om ons te beschermen 
tegen nieuwe zones voor drones. Jean legt uit dat de BVVF voor deze vliegplaats lang geleden een 
toelating heeft verkregen maar dat het niet zeker is dat we ze nu nog zouden bekomen. Jean-Yves zal  
Toon Hylebos van de BPMF contacteren om een informeel contactpunt bij het DGLV te bekomen 
alvorens officiële démarches te doen.  

Ongevallendatabase 

Na een periode van technische problemen, werkt de database weer en Jean valideert de incidenten 
wanneer ze worden aangegeven. Jean vraagt ook systematisch om een aangifte te doen op de BVVF-
website wanneer er een ongeval aangegeven wordt bij de BVVF en/of onze verzekeraar. 

Jean zal informatie sturen aan Robin opdat deze zou kunnen gaan kijken in de database, maar Jean 
heeft geen admin-rechten. 

Vraag Ailes du Levant 

De club Les Ailes du Levant vraagt financiële steun voor het onderhoud van de vliegplaatsen die ze 
beheren. Drie voorstellen werden gedaan en Jean moet uitleg vragen over het eerste voorstel, de 
andere werden niet als mogelijk of wenselijk beschouwd. 

Brevetten 

Robin Lefebvre bekomt het brevet van Monitor parapente. 

Verslaggever: Jean. 
 


