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

Terugbetaling vliegtickets nationaal team 

Wegens de afgelasting van het Europees Kampioenschap wordt het verschil tussen de prijs van de 
vliegtuigtickets en wat de luchtvaartmaatschappij terugbetaalt, eveneens terugbetaald aan Aron 
Michiels en Thibault Voglet. 

Coo 

Louis Neys vraagt aan de BVVF tussenbeide te komen voor zijn bril die stuk ging tijdens een werkdag 
op de vliegplaats van Coo. Aangezien BVVF-verzekeringen niet kunnen werken en gezien Louis' 
toewijding  gedurende meer dan 20 jaar, wordt besloten om Louis rechtstreeks terug te betalen uit 
de BVVF-fondsen en dit bij hoge uitzondering. 

Louis stelt ook een project voor om de electriciteitslijn op het plateauvan Ster, naast de landing, te 
laten begraven.  Voor dit project zijn  subsidies nodig van de Waalse gemeente en/of regio,  omdat 
het gaat om een budget van 35.000 €.  Louis zal hiervoor een vzw oprichten, maar vraagt aad de 
BVVF om de kostente financieren van een officiële offerte, omdat deze noodzakelijk is om subsidies 
aan te kunnen vragen. Een budget van 500 € wordt toegekend. 

Bwaterraing 

Het bestuur wil Paul Schmit en Stéphane De Roover hartelijk bedanken voor het akkoord dat met de 
gemeente is bereikt en al het beheerwerk dat dit met zich mee brengt. De burgemeester lijkt blij met 
het resultaat en het lijkt erop dat er geen nieuwe klachten meer zijn, maar er zijn ondertussen niet 
veel vliegdagen geweest te Beauraing, dus moeten we waakzaam blijven en zien hoe de situatie zich 
ontwikkelt. 

BPO 2021 

Alles lijkt op orde voor het uitstel van het BPO tot in 2021, dat van 6 tot en met 12 juni in Laragne zal 
plaats vinden, net na het WK. Olivier bereidt een aankondiging voor. 

Reddingsboei 7-Maas 

Een buurman van het landingsterrrein langs het jaagpad bood aan om terug een reddingsboei op zijn 
muur te plaatsen, zoals een paar jaar geleden het geval was. Patrick zal contact opnemen met de 
club Mousquet'Air om te zien of er geen manier is om dit te vragen aan de betrokken gemeente, 
omdat er ook een Ravel-weg ligt. 

Fly 

Een Fly is gepland voor december. 

Mensen die €35 hebben betaald voor de papieren Fly krijgt hun (papieren) abonnement in 2021 
gratis verlengd. 

Geozones 

Olivier heeft alle vliegplaatsbeheerders opnieuw gecontacteerd om de precieze contactgegevens te 
verkrijgen, die tijdens de BELANC-vergadering in oktober moeten worden gecommuniceerd. 

Glider aereas 

Olivier maakt begin oktober de balans op met de zweefvliegfederatie. Hij plant een vergadering met 
de piloten om een project op te stellen dat tijdens de algemene vergadering zal worden voorgesteld. 

Monitoren en XC-brevet 

Patrick zal een bericht opstellen aan de (Hulp-)Monitoren die nog nooit het examen luchtvaart-
reglementering aflegden, waarin gevraagd zal worden dat ze dit zo snel als mogelijk zouden afleggen, 
zelfs als dat niet nodig was op het moment van de uitgifte van hun (Hulp-)Monitorbrevet. 
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Volgende vergaderingen   

13 oktober met Zoom. 

19 november - locatie of Zoom moet worden bepaald. 

15 december - locatie of Zoom moet worden bepaald. 

Brevetten en opleidingen 

- Robin Lefebvre bekomt het brevet van Duopiloot parapente. 

- Bert Adams krijgt een verlenging van een jaar om zijn opleiding Hulpmonitor parapente te 
voltooien bij Airsport. 

- Bram Declercq verkrijgt het brevet van Tijdelijke Hulpmonitor parapente beperkt tot de 
school Airsport. Zijn SIV-oefenfilms worden aanvaard als stageattest. 

- Sam Zoppé zal het brevet van Tijdelijke Hulpmonitor parapente beperkt tot de school Fou d'L 
school verkrijgen als hij zijn dossier naar het secretariaat stuurt en dit volledig is. Hij wordt 
gedelibereerd voor enkele punten op zijn theorie-examen. 

- Patrick Brison krijgt toestemming om Duovluchten te doen op de 7-Meuses. 

- Olivier Duplicy krijgt een verlenging van een jaar om zijn opleiding tot Duopiloot parapente af 
te ronden bij Fou d'L en Au fil du Vent.  

Kampioenschap precisielandingen 

Zal plaatsvinden op 5 en 6 september en er zijn al meer dan 30 piloten ingeschreven. De organisatie 
vraagt een subsidie van 250 €, net als de andere Belgische Kampioenschappen. Dit wordt toegekend. 

Info vliegsite op website 

Olivier en Patrick zullen de informatie betreffende de vliegplaatsen die op de BVVF-website staat, 
controleren. 

Verslaggever: Jean. 


