
Vergadering van het BVVF-Bestuursorgaan van 19 november 2021 

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

Verontschuldigd: Aron Michiels. 

Erkenning club 

De club "Touch the Sky" wordt door het bestuur erkend.     

BVVF-Liermannen zijn verzekerd door de BVVF-verzekering wanneer ze werken met een afrollier die 
op een auto is gemonteerd. 

Algemene Vergadering 

De datum is vastgesteld op 19 februari 2022. 

Ronny Mariën wordt uitgenodigd voor een conferentie over hat plooien van parachutes. 

Er zal ook een presentatie zijn over de GAA’s. 

Een aankondiging zal worden gedaan in de Fly, officiële uitnodigingen zullen achteraf per e-mail 
worden verzonden. 

Lezing Thomas de Dorlodot 

Kan worden georganiseerd in maart / april. 

Fly 

De volgende artikels moeten voor 30 november naar Jean verzonden worden:   

- Duovluchten in Beauraing; 
- GAA (Olivier); 
- Werken vliegplaatsen: vliegplaatsbeheerders contacteren; 
- Vrijwilligers overstromingen; 
- BPO 2021 (Aron); 
- Praktijkexamens; 
- Samenvatting DHV-onderzoek noodvalschermen (Patrick). 

BPO 

Nathanaël bevestigt de vliegplaats van Piedrahita van 13 tot 20 augustus. 

De formaliteiten worden afgehandeld door Lode Spruyt. 

Glider Areas Ardennes (GAA) 

Olivier had een ontmoeting met de naburige Franse club PAP, het project werd zeer goed ontvangen. 

Een van de voorwaarden is om lid te worden van de BVVF we zouden een specifiek "mini-lidgeld" 
voor FFVL-leden kunnen voorzien. 

Opleidingen zullen plaats hebben op 11 december om 9 u, in het Nederlands te Zaventem met Lode 
Spruyt et in het Frans in de regio van Namen, met Bertrand Fontaine. Jean zal een e-mail sturen naar 
degenen die interesse hebben getoond voor deze opleiding. 

Geozones 

Het "prototype" -dossier van de 7-Meuses is naar het DGLV gestuurd en we wachten op een 
antwoord. 

Gentlemen's agreement 7-Meuses 

Tijdens een vergadering werd een akkoord bereikt tussen de vliegplaatsbeheerders (Mousquet'Aires 
en Jean-Claude Bodart) over het samenleven van deltisten en parapentisten op de 7-Meuses met de 
bedoeling om het risico op botsingen te beperken. Het bestuur keurt dit akkoord goed en bedankt 
alle deelnemers aan deze bijeenkomst voor deze constructieve oplossing. 
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Vouwen van noodvalschermen  

Patrick neemt contact op met een parachuterigger te Temploux en is van plan een informatie-
uitwisselingssessie te organiseren. Jean-Yves neemt contact op met de Pick-Up Club. 

Parachutewerpdag 

Op verzoek van de Pick Up Club zal Jean een e-mail sturen naar alle leden om de door deze club 
georganiseerde parachutewerpdag in herinnering te brengen. 

Duo-SIV stage 

Jean-Yves wil een SIV-stage met duovleugels organiseren en voor dit soort stages de dekking van de 
BVVF-verzekering bekomen. 

Het bestuur gaat hiermee akkoord als de deelnemers het Duopilotenbrevet en ten minste één SIV-
cursus met een soloscherm hebben gedaan. 

Jean-Yves zal het dossier voor de aanvraag bij Aviabel voorbereiden. 

Vliegplaatsen: Doel 

William en Koen bezochten de plek met Tom Haagdorens, die er veelbelovend uitziet als 
schoolhelling, na de aanleg ervan. 

William zal vrijdag een bijeenkomst bijwonen, het project zou in een niet al te verre toekomst 
kunnen worden afgerond. 

Brevetten 

- Ruben Van Immerzeele mag zijn opleiding voor het duopilotenbrevet parapente doen bij Cris 
Claessens. 

- Joren Janssens kan zijn opleiding voor het duopilotenbrevet parapente doen met Robin Lefebvre. 

- Didier Le Lièvre kan zijn opleiding voor het duopilotenbrevet parapente doen met Robin Lefebvre. 

Verslaggever: Jean. 
 

 


