
Verslag BVVF-bestuursorgaansvergadering van 13 oktober 2020 

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

Reddingsboei 7-Meuses 

De gemeente wil geen nieuwe boei plaatsen, de oude zou gestolen zijn. 

Patrick schat de kosten van het kopen van een boei + houder + voldoende lang touw tussen de 300 
en 500 €. Hij zal kijken voor een nauwkeurigere prijs. Aangezien het budget het toelaat, zullen we 
proberen om de boei te installeren voor het einde van het jaar. 

Fly 

Een Fly moet voor het einde van het jaar verschijnen, bij voorkeur begin december, om de oproep 
voor het lidgeld en de aankondiging van de algemene vergadering van 30 januari 2021 te kunnen 
publiceren. 

Behalve dat is er al een verslag van de PL-wedstrijd, dus er ontbreekt veel inhoud. 

Nathanael, Olivier en Aron zullen artikels leveren en andere leden worden uitgenodigd om hetzelfde 
te doen. 

William zal op zoek gaan naar een foto voor de cover. 

Deadline: volgende vergadering op 19 november. 

BVVF-jaarrekening 

Jean heeft een prognose voor de jaarrekening voor 2020 opgesteld en het resultaat is naar 
verwachting positief. 

Dit maakt de aankoop van de boei voor de 7-Meuses en een "test"-weerstation tussen de 500 en 
1000 € mogelijk. 

BAFH 2021   

Thierry Moreau en Jean-Yves stellen voor om deze winter een nieuwe leuke en vriendschappelijke 
wedstrijd op Belgische vliegplaatsen te houden. Een keer per maand zou er een manche plaats 
hebben die erin bestaat zo snel mogelijk (gepakt) naar de startplaats te lopen gevolgd door vlieg- en 
landingsnauwkeurigheidsoefeningen.  

Zij vragen om van subsidies te kunnen genieten zoals de andere wedstrijden, om aan alle deelnemers 
prijzen te kunnen bieden. Er wordt 250 € toegekend.  

Een uitnodiging wordt verstuurd naar alle leden en clubs. 

Rondetafel clubs 

Deze rondetafel is, vanwege de COVID-19 situatie, tot nader order uitgesteld. Dit wordt begin 2021 
herbekeken. 

Geozones 

Olivier stuurde alle informatie over de vliegplaatsen naar de vertegenwoordiger van de Aeroclub om 
deze te communiceren tijdens de komende BELANC-vergadering.  

Glider areas 

De testperiode van de glider aereas eindigt, Olivier zal weer contact opnemen met de 
zweefvliegfederatie. 

Een vergadering met piloten vond plaats en de taken werden verdeeld om een project te kunnen 
voorstellen op de algemene vergadering. Deze werkgroep vergadert regelmatig via Zoom. 

Nieuwe parapente brevetteksten 

Het eerste deel van de tekst over deze brevetten wordt aanvaard. Het praktijkexamengedeelte zal 
besproken moeten worden tijdens een Zoom-bijeenkomst tussen monitoren. 
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Ondertussen wordt Jean gevraagd om het deel dat al werd gestemd, te publiceren op de website. 

Examen om het monitorexamen te behalen 

Er zal een bijeenkomst tussen scholen worden georganiseerd om te zien hoe het afnemen van dit 
examen, dat in de huidige vorm moeilijk te organiseren is, kan worden verbeterd. 

Theoretisch examen 

Dit examen van 20 oktober werd afgelast vanwege de COVID-19 situatie. 

Jean neemt contact op met alle ingeschrevenen. 

Cursussen luchtvaartreglementering 

Jean gaf de twee lessen luchtvaartregelementering via Zoom, de studenten leken tevreden, hoewel 
Jean bedenkingen heeft over deze manier van lesgeven. 

Voorstel voor Frans-Belgische samenwerking in lieren 

Jean beantwoordde de vragen van de FFVL-lierverantwoordelijke, het ging vooral over 
verzekeringen. Inmiddels is het project om andere redenen opgeschort. 

Brevetten en opleidingen 

- Nicolas Ancion mag zijn opleiding tot Lierman parapente doen met Frédéric Heurion. 

- Quentin Courtois krijgt toestemming om parapente-duovluchten te doen op de 7-Meuses. 

- Karlien Engelen mag haar opleiding tot Hulpmonitor parapente aanvangen bij Airsport. 

- Karel Vanderheyden mag zijn opleiding tot Hulpmonitor parapente aanvangen bij Airsport. 

Verslaggever: Jean. 

 


