
Verslag van het BVVF-Bestuursorgaan van 16 december 2021 

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

Verontschuldigd: Aron Michiels, William Sterckx, Nathanael Majoros. 

Fly 

Jean heeft de Fly afgerond en de bestuurders geven groen licht voor publicatie. 

Volgende vergadering 

Mogelijke data: 13 januari of 20 januari. 

Heractivering Monitor 

Alain Gillot heeft meegedeeld dat hij de activiteiten als parapente-Monitor wil hervatten. Het 
bestuur is positief over de demarche van Alain. 

"GAA"-lidgeld voor leden van buitenlandse federaties 

Het lidgeld voor het verkrijgen van de GAA-licentie wordt vastgesteld op 20 €. 

Rochehaut 

In opvolging van de stappen die Thierry Moreau en Jean hebben ondernomen om de vliegplaats van 
Rochehaut te heropenen, nodigt het waals agentschap voor het patrimonium de BVVF en andere 
betrokken actoren uit om na te gaan of het mogelijk is de start, die zich op een geklasseerde site 
bevindt, opnieuw te gebruiken. Thierry kan niet aanwezig zijn op de voorgestelde datum, Paul 
Schmit, Maxime Jaspard en Olivier Duplicy kunnen de BVVF vertegenwoordigen. 

Onderhoudskosten vliegplaatsen 

De kosten van Alain Peraux zullen terugbetaald worden voor al het werk dat hij in 2021 op 10 
verschillende vliegplaatsen heeft verricht. Het bestuur vraagt Alain echter om zich te beperken tot 
een budget van 1200 € per jaar, behoudens onverwachte kosten, waarvoor hij vooraf een aanvraag 
zal moeten indienen. 

Monitorbrevettekst 

Er moet een discussie komen onder lesgevers over de aanpassingen die in deze tekst moeten worden 
aangebracht. Er zal op 11 januari om 20 uur al een eerste vergadering via Zoom plaats vinden om een 
werkgroep samen te stellen. Er zal een oproep worden gedaan aan alle Monitoren/Hulpmonitoren 
om deel te nemen aan deze werkgroep met een antwoorddeadline op 10 januari. 

Noodparachutes 

Jean-Yves informeerde bij de EHPU naar de situatie in andere landen. Sommige landen hebben 
gecertificeerde parachuteplooiers, andere niet. Jean-Yves volgt dit op de voet bij de EHPU en de ESTC 
(EHPU Safety Commission). 

Patrick nodigt alle geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de bijeenkomst met de professionele 
rigger van Temploux. 

Website 

Om te kunnen reageren op verschillende verzoeken met betrekking tot de website, zal Jean contact 
opnemen met een professionele specialist en hem om een offerte vragen voor een advies en 
eventueel het te verrichten werk. 

Brevetten 

- Thibaut Voglet bekomt het brevet van Lierinitiator parapente. 

- De aanvraag van Thibaut Voglet  voor zijn buitenlandse stage wordt goedgekeurd. 

Verslaggever: Jean. 
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