
Vergadering de het BVVF-Bestuursorgaan van 13 januari 2022 

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

Verontschuldigd: Aron Michiels, Nathanael Majoros. 

Effectief lid 

Enrique Koll wordt aanvaard als effectief lid. 

Jaarrekeningen 

De resultatenrekening en de balans voor 2021 worden goedgekeurd voor presentatie en goedkeuring 
op de Algemene Vergadering. 

De door Jean voorgestelde begroting voor 2022 wordt geamendeerd en goedgekeurd voor 
presentatie en goedkeuring op de Algemene Vergadering. 

Algemene Vergadering 

Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de gezondheidssituatie en de moeilijkheid om een live 
AV te organiseren, is besloten om deze net als vorig jaar per teleconferentie te houden. Jean-Yves zal 
kijken voor het stemprogramma. 

De uitnodigingen moeten 15 dagen van tevoren verstuurd worden. 

De examens, die op dezelfde dag zouden plaatsvinden, worden geannuleerd. Jean gaat op zoek naar 
andere examendata en stelt deze voor aan de kandidaten die al ingeschreven zijn. 

William zal zich herkiesbaar stellen als hij niet de plaats van een andere kandidaat inneemt, Robin 
weet niet of hij zijn kandidatuur zal stellen. Er zijn nog geen andere kandidaturen.    

EHBO-les 

Wordt gehandhaafd maar voor maximaal 20 personen per taal en in overeenstemming met 
coronaregels. 

Taskforce LFA Golf 

Olivier debriefde deze bijeenkomst waaraan hij deelnam met Quentin Debras.  

Het GAA-systeem wordt op 15 maart opnieuw opgestart. Het is aangetoond dat er veel vluchten zijn 
geweest die "in regel" waren van vrijvliegers en dit heeft het leger gerustgesteld. 

Er wordt gesproken over een MILFAG13-zone met eeb "G" -classificatie (ongecontroleerd luchtruim). 

De activatie van de LFA GOLF 3 (Theux) zou binnenkort beschikbaar zijn op de EBSHTower applicatie. 

Er wordt samengewerkt met de zweefvliegfederaties rond de activering van GAAs. 

Volgende bijeenkomst: 24 april. 

Brevetten 

- Didier Depireux kan zijn praktijkexamen voor Monitor parapente doen met Alain Petit. 

- Karlien Engelen behaalt het tijdelijk brevet van Hulpmonitor parapente beperkt tot de school 
Airsport. 

- Bert Adams bekomt de verlenging van zijn tijdelijk brevet patent van Hulpmonitor parapente  

- Dirk De Sutter kan zijn Duopilotenopleiding volgen bij Mario Deroo. 

Brevettekst Monitor 

Op 11 januari was er een eerste gesprek tussen lesgevers over de aanpassingen die in deze tekst 
moeten worden aangebracht en Jean-Yves zal het verslag van deze vergadering toesturen. Een 
tweede bijeenkomst staat gepland op 22 februari. 

Parapente-rolstoel 

William haalt deze op bij Jan van Gent en brengt hem naar Beauvechain. 
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Verslaggever: Jean. 


