
Vergadering Bestuursorgaan van de BVVF van 11 januari 2021 

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

Algemene Vergadering 

De datum van 30 januari 2021 wordt gehandhaafd, de vergadering zal elektronisch worden 
gehouden. 

Leden moeten zich vooraf registreren om te controleren of ze effectief lid zijn en om links te 
ontvangen om deel te nemen aan de vergadering en om te stemmen.   

Nathanael zorgt voor de hotline voor eventuele verbindingsproblemen. 

De lijst van effectieve leden moeten nog worden gemaakt in overeenstemming met de statuten. Jean 
en Nathanael zullen dit doen. 

Jean-Yves doet al een eerste voorstel voor de presentatie. 

De inhoud van de uitnodiging, die twee weken voor de vergadering naar alle leden moet worden 
verzonden, wordt besproken. Jean zal een voorstel doen voor morgen. De uitnodiging moet uiterlijk 
op vrijdag vertrekken. 

De jaarrekening wordt door Jean gepresenteerd en aanvaardt voor voorlegging op de algemene 
vergadering. 

De door Jean voorgestelde begroting voor 2021 wordt gewijzigd en aanvaard voor voorlegging op de 
algemene vergadering. 

Volgende vergadering 

Om de aanvragen om effectief lid te worden te kunnen aanvaarden, zal er op 28 januari om 20u een 
vergadering via Zoom plaats hebben.  

Effectieve leden 

Pieter Baele en Frédéric Tétart worden aanvaard als effectief lid. 

BPO 2021 

Nathanael geeft het goede nieuws dat de financiële risico's volledig voor rekening van de lokale 
organisator zullen zijn.  

De inschrijving voor de FAI (sanction fee) wordt overgedragen van de in 2020 geannuleerde 
organisatie naar de nieuwe organisatie en er wordt gestemd dat Jean deze registratie (375 €) aan de 
club Le Potes en Ciel terugbetaalt mits een factuur en een bewijs van betaling aan de FAI. De nieuwe 
organisator zal dan deze inschrijving nadien terugbetalen aan de BVVF. 

Weerstations  

Er wordt besloten om de aankoop van nieuwe weerbakens voor te leggen aan de Algemene 
Vergadering, omdat het over een potentieel grote som geld gaat en er steeds het probleem van de 
betrouwbaarheid ervan blijft, ook omdat er nu een aantal websites zijn die dit soort informatie 
geven. 

Nationaal parapente-team 

Voor het wereldkampioenschap in 2021 heeft Team Competition de volgende piloten geselecteerd 
om België te vertegenwoordigen: Dimitri Roman, Lode Spruyt, Thibault Voglet en Joeri Bal. 

Brevetten en opleidingen 

Peter Edel en Marc Jacobs mogen hun duo-opleiding volgen bij Airsport. 

Verslaggever: Jean. 
 


