
Vergadering BVVF-bestuursorgaan van 16 september 2021 

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

Verontschuldigd: Aron Michiels. 

Gast:  Thierry Moreau. 

Weerstations 

Twee herstelde weerstations zijn terug toegekomen bij Olivier. Hij moet ze overhandigen aan de 
vliegplaatsbeheerders om ze terug te installeren. 

EHPU 

Volgende week is er een bijeenkomst van de EHPU. Jean-Yves zal deelnemen aan de twee geplande 
dagen. 

Glider Areas Ardennes (GAA) 

Er werden vier opleidingssessies gehouden en 40 piloten slaagden voor het examen, de meerderheid 
behaalde het GAA-certificaat, voor sommigen zijn er nog enkele voorwaarden waaraan nog moet 
worden voldaan. 

Olivier vraagt Jean om een Doodle te maken om een Zoom-opleiding voor Monitoren te kunnen 
organiseren. 

Brevetten 

- Maria Klenkova en Jean-Michel Oudin kunnen hun duopilotenopleiding en theoretisch examen 
voor dit brevet doen met Jean-Yves Squifflet. 

- Bram Declercq verkrijgt het definitieve brevet van Hulpmonitor parapente. Voor zijn 
Monitoraanvraag zal Jean-Yves aanvullende informatie vragen aan de examinator en Bram zal ook 
nog binnen de zes maanden zijn EHBO-brevet van Helper (12 uur extra bovenop het basisbrevet 
dat hij bezit) moeten behalen. 

- Thierry Moreau wordt gehoord over de duopilotenopleiding van Mike Van Damme. Jean wordt 
gevraagd een mededeling voor Mike voor te bereiden. 

- Met betrekking tot de aanvraag van Dries Cordemans voor het definitieve Hulpmonitorbrevet zal 
Rudi Roelens om meer informatie worden gevraagd. Verder kan hij bij Rudi zijn praktijkexamen 
voor het Monitorbrevet afleggen en zijn buitenlandse stage doen bij Pierre Braems. 

- Dries Laleman mag zijn duopilotenopleiding parapente doen bij Airsport. 

- Michel Rahal mag zijn duopilotenopleiding parapente doen bij Imala. 

- Didier Kint en Valery Demaré mogen hun duopilotenopleiding parapente doen met Thierry 
Moreau. 

Geozones 

Een eerste dossier (van de 7-Meuses) wordt afgerond, we wachten op een brief van de gemeente 
Profondeville. Dit dossier zal dienen als een test voor de andere vliegplaatsen. 

Data theorie-examens 

7 oktober en 25 november. Jean reserveert de zaal. 

Volgende vergaderingen 

19 oktober in Zaventem; 

18 november via Zoom; 

16 december (nog te beslissen). 
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Flight level "excluded" 

Een verzoek van Bertrand Fontaine met betrekking tot de maximale hoogten die zijn toegestaan voor 
"excluded" vliegniveaus wordt besproken. Het bestuur besluit meer informatie in te winnen alvorens 
over het onderwerp te beslissen. 

Theorie examens 

Het bestuur besluit dat het bij wijze van uitzondering mogelijk is dat een Monitor die bestuurder is 
thuis bij hem theorie-examens kan afnemen. 

Budgetbeheer 

Jean overloopt de cijfers en voorziet een positief resultaat aan het einde van het jaar, het aantal 
leden is niet gedaald, integendeel. 

BPO 

Na een misverstand besloot de club Potes en Ciel om de BPO in 2022 niet te organiseren. Als ze een 
duidelijk lastenboek ontvangen, zijn ze echter bereid om de 2023-versie te overwegen. 

Windzakken 

De voorraad is aanzienlijk afgenomen en er zullen niet genoeg windzakken zijn voor het volgende 
seizoen, ook omdat ze niet erg lang meegaan. William zal er 100 bestellen. 

Verslaggever: Jean. 


