
Vergadering BVVF-Bestuursorgaan van 1 juni 2021 

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

Verontschuldigd: Aron Michiels. 

Erkenning Club 

De club Aéroloisirs heeft een erkennningsverzoek ingediend, het bestuur aanvaardt dit verzoek en 
bedankt de club voor deze positieve démarche. Jean zal de BVVF-website aanpassen en de club 
toevoegen in de lijst van erkende clubs. 

Infoborden vliegplaatsen 

De club La Roch'Ailes stuurde ons een offerte (nog te bevestigen) voor twee borden voor 306,13 € 
per bord voor de vliegplaatsen van Maboge en Marcourt. Het bestuur besluit deze borden te 
subsidiëren, evenals een identiek bord voor de vliegplaats van Rochefort. Jean zal de club en de 
beheerders van Rochefort vragen om met elkaar te overleggen voor de bestelling en levering.  

Weerstations  

Olivier zal Raymond Glaude contacteren om de herstelde stations op te halen. Eén station zal terug 
worden geïnstalleerd in Maillen, hiervoor zal contact opgenomen worden met Jean-Claude Bodart; 
een ander in Rochefort, als het lukt verbinding te maken met het netwerk. Patrick gaat na of het nog 
mogelijk is een reparatie uit te voeren aan het derde station, dat slechts gedeeltelijk werd hersteld. 

Geozones 

Olivier heeft contact opgenomen met de verantwoordelijke van het DGLV en had een hartelijk 
gesprek met hem. Hij heeft met hem de te verstrekken informatie overlopen en verkreeg een 
vermindering van de administratieve rompslomp. 

Op voorstel van het DGLV zal een "prototype" van een dossier voor één enkele locatie worden 
opgesteld en naar het DGLV worden gestuurd voor commentaar, vooraleer men dit voor de andere 
vliegplaatsen doet.  

Er wordt een standaarddocument opgesteld dat naar alle vliegplaatsbeheerders zal worden 
verzonden. 

Per site is een "registratie"-vergoeding van 175 € verschuldigd (eenmalige betaling). 

Het goede nieuws is dat voor sommige sites verschillende cilinders kunnen worden aangevraagd om 
naast elkaar te worden geplaatst en zo de hele vliegplaats te bestrijken (bijv. Beauraing). 

Het bestuur beslist om door te gaan met dit project, wat zeker een goede investering is voor de 
veiligheid van onze leden en de erkenning van de BVVF door het DGLV. 

Klimsectoren 7-Maas 

Na de reactie van Stéphane De Roover heeft Patrick contact opgenomen met Stéphane en Jean-
Claude Bodart om een ontmoeting met hen te organiseren en zo tot een compromis te komen.   

BVVF-vertegenwoordiging terril van Genk 

Beni Meys is in contact met de stad Genk voor deze vliegplaats die momenteel gesloten is. Hij vraagt 
om de BVVF te mogen vertegenwoordigen in de onderhandelingen om de vliegplaats te heropenen. 
Het bestuur is het daarmee eens en bedankt Beni, die al contact heeft opgenomen met de 
voormalige vliegplaatsbeheerders en onderhandelaars. 

BPO 

De gezondheidssituatie verbetert ook in Spanje, door de Covid-maatregelen zijn de kosten echter 
gestegen. Maar de begroting is opnieuw in evenwicht gebracht door de lunches af te schaffen, die 
facultatief en betalend zullen worden. Nathanaël onderhandelt over de prijs en inhoud van deze 
lunches om de deelnemers te kunnen informeren en hen de keuze te kunnen geven. 
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Het bestuur keurt dit goede beheer goed en gelooft dat de deelnemers begripvol zullen zijn en nog 
steeds blij zullen zijn deel te kunnen nemen aan een goed georganiseerd kampioenschap. 

Theoretische examens en lessen  

Met het oog op de aangekondigde versoepelingen werden twee examendata aangekondigd op de 
website en de FB-pagina: 15 en 29 juni. We hebben de grote zaal en er zullen 3 examinatoren zijn, 
dus 47 plaatsen voor kandidaten. Jean schreef eerst per e-mail de mensen aan, die al waren 
ingeschreven voor de afgelaste examens, om hen voorrang te geven om een plaats te reserveren.  

Indien nodig kan op 22 juni nog een sessie worden gehouden.  

Afhankelijk van de inschrijvingen en deze mogelijke derde datum zal Jean nog twee lessen 
luchtvaartreglementering per teleconferentie organiseren voor 29 juni. 

Zweefvlieggebieden Ardennen (GAA) 

Olivier woonde een bijeenkomst bij in St-Hubert, op het vliegveld, voor een presentatie van het 
Glider Aeras-project, dat zeer goed werd  ontvangen. 

Piloten zullen de controletoren van St-Hubert moeten uitluisteren en de toren zou beschikken over 
een applicatie van Lode Spruyt en Bertrand Fontaine om te kunnen communiceren met de piloten in 
de GAA. De gratis applicatie om op de smartphone te installeren zou ook de status van de GAA- en 
Golf-zones geven. 

Op 2 juni heeft Olivier een ontmoeting met het leger voor een presentatie, die Olivier snel aan het 
bestuur laat zien. Hij is van plan om voor te stellen alle piloten toe te laten die in orde zijn met alle 
voorwaarden (live tracking, radio, applicatie, bijkomend examen,...). 

 

Fly 

Een herinnering van de te publiceren artikels. 

Brevetten 

- Jasmine Cryns behaalt het tijdelijk brevet van Hulpmonitor parapente beperkt tot de school 
Airsport. 

- Jasmine Cryns, Dries Cordemans en Bram Declercq kunnen hun praktijkexamen voor het definitief 
brevet van Hulpmonitor parapente doen bij Rudi Roelens van AirXperience. 

- François Andrianne behaalt het brevet van Duopiloot parapente. 

- Jasmine Cryns mag haar opleiding tot Duopiloot parapente doen bij Airsport.  

Volgende vergadering 

Olivier zal een Doodle maken om te zien welke datum geschikt zou zijn om een “live”- vergadering te 
houden. 

Verslaggever: Jean. 
 

 


