
Vergadering Bestuursorgaan van de BVVF van 18 februari 2021 

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

BPO 2021 

De data van de BPO moesten worden verplaatst, deze zal nu plaats vinden tussen 10 en 17 juli. 

Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering verliep op bevredigende wijze met behulp van Zoom en Electionrunner, 
alles ging goed op technisch gebied met slechts enkele kleine problemen. Deze manier van 
organiseren van de Algemene Vergadering blijft een mogelijkheid voor de toekomst, hoewel het 
sociale aspect ontbreekt. En het aantal deelnemers was ook niet groot.  

Een kritiek is dat we niet genoeg in het Nederlands hebben gesproken, daar zullen we de volgende 
keer op moeten letten. 

De datum van de volgende A.V. is  29 januari 2022 of 5 februari 2022, bij voorkeur de januaridatum. 
Jean reserveert de zaal op een van de opgegeven data. 

Benoemingen 

Jean-Yves voltooit de maximale statutaire termijn van 5 jaar als voorzitter. Hij legt de rol van de 
voorzitter uit, met name het voorzitten van het Bestuursorgaansvergaderingen en de Algemene 
Vergadering en met Jean samenwerken voor het dagelijks bestuur. Hij zegt bereid te zijn om 
bepaalde taken, die hij op zich had genomen, waaronder het vertegenwoordigen van de BVVF bij de 
Koninklijke Belgische Aeroclub en de EHPU, te blijven doen en de volgende voorzitter volledig en op 
een praktische manier te ondersteunen. 

In deze omstandigheden, en omdat hij de dossiers van de Geozones en Glider Areas tot een goed 
einde wil brengen en dat de status van Voorzitter hem daarbij kan helpen, stelt Olivier zijn 
kandidatuur als voorzitter van de OA en wordt hij unaniem verkozen. 

De bestuurders danken Olivier om de fakkel over willen nemen en Jean-Yves voor al het werk dat hij 
al die jaren zo goed heeft gedaan. 

Beauraing 

Jean kreeg een telefoontje van de landbouwer van de oude landing over de verkoop van dit terrein, 
dat echter reeds verkocht werd samen met een bouwperceel. 

De lokale club van de Mousquet'Aires is nauw betrokken geweest bij het vinden van de beste 
oplossingen voor landingsplaatsen en zet zijn zoektocht voort. 

Jean neemt contact op met de boer om hem te bedanken en de notaris om de contactgegevens van 
de nieuwe eigenaar te bekomen. 

Overeenkomst vliegplaatsen 

Thierry Moreau stuurde een voorstel van een overeenkomst voor landingsplaatsen. Mits een kleine 
wijziging wordt deze overeenkomst aanvaard. 

Jean neemt contact op met de auteur van deze overeenkomst (voormalige advocaat en BVVF-lid) en 
met Thierry.  

Werkgroep delta 

Jean-Claude Bodart stelt voor om een deltawerkgroep op te richten die door hemzelf, Tom 
Haagdorens en Jochen Zeischka zou worden bemand om aanbevelingen te doen aan het BO. Dit 
wordt goedgekeurd. 

Brevetten op Belgische vliegplaatsen 

Er wordt een voorstel gedaan om pilotenbrevetten te vragen op alle Belgische sites, omdat het 
meestal kleine sites zijn die omgeven zijn door obstakels (bomen, huizen, enz.). Dit idee moet 
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worden besproken met de clubs en terreinbeheerders en zal ook worden voorgelegd aan de 
Werkgroep Veiligheid, waar Patrick het zal indienen. 

Weerstations 

Pieter Baele stelt voor om voor 200 € een prototype van een weerstation te maken. Er zal gevraagd 
worden om een meer gedetailleerd voorstel te doen, Olivier zal contact opnemen met Pieter.  

Olivier zal de tabel met de andere stations terug opsturen omdat sommige gegevens zijn gewijzigd.   

Pascal Lhoas suggereert webcams, maar ook die kosten geld (400 €). 

Dit alles zal meer in detail besproken worden tijdens de volgende vergadering, wanneer alle 
gegevens beschikbaar zijn. 

Geozones 

De vertegenwoordiger van de KBAC en de BVVF op de desbetreffende vergadering heeft bekomen 
dat er een beschermingszone tegen drones met een straal van 800 m rond de vermelde vliegplaatsen 
zal komen, en dit tot een hoogte van 1000 ft AGL (300 m/grond).  

De lijst van vliegplaatsbeheerders moet worden doorgegeven voor het geval een ontheffing wordt 
verleend aan een drone-exploitant. 

Volgende vergaderingen 

Maandag 22 maart; 

Donderdag 29 april; 

Dinsdag 1 juni. 

Opsturen vliegboekjes 

Elektronische verzendingen van vliegboekjes (scans) worden nu geaccepteerd. 

In dit geval moet de naam van de kandidaat op het praktijkexamenattest worden vermeld. 

Er zal een mail worden gestuurd naar alle monitoren met het verzoek om de naam van de kandidaat 
op dit attest toe te voegen, omdat er op dit moment geen plaats hiervoor in het attest is voorzien. 

Natuurlijk kunnen kandidaten hun vliegboekjes per post blijven opsturen. 

Theorie-examens 

Op dit moment kunnen we niets binnenshuis organiseren, zodra de COVID-maatregelen het toelaten, 
zullen we de examens laten doorgaan. 

BVVF-logo 

Jean-Michel Finet heeft een voorstel ingediend voor een nieuw logo, dat goed wordt ontvangen door 
het bestuur. 

Brevetten en opleidingsaanvragen 

William Sterckx verkrijgt het brevet van Lierman delta. 

Bert Adams verkrijgt het brevet van Duo-Lierpiloot parapente. 

Thibault Voglet verkrijgt het brevet van Duo-Lierpiloot parapente. 

Frédéric Heurion mag zijn opleiding voor Hulpmonitor parapente aanvangen bij Fou d'L. 

Stéphane De Roover mag zijn opleiding voor Lierman parapente doen met Frédéric Heurion. 

Mike Van Damme mag zijn opleiding voor Duo-Lierpiloot parapente doen met Thierry Moreau. 

Gaetan Mignolet mag zijn opleiding voor Duo-Lierpiloot parapente doen met Jean-Yves Squifflet. 

Frédéric Heurion mag zijn opleiding voor Duo-Lierpiloot parapente doen met Jean-Yves Squifflet. 

Verslaggever: Jean. 


