
Vergadering de het BVVF-bestuursorgaan van 17 Maart 2022 

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

Uitgenodigd (teleconferentie): Thierry Moreau. 

Subsidies 

Thierry informeert de beheerders over de informatie die hij heeft verzameld bij het ADEPS en het 
AISF over subsidies voor tewerkstelling en topsporters. Het is echter mogelijk dat een samengaan 
met andere federaties noodzakelijk zal zijn. 

William heeft contact opgenomen met de Vlaamse Sportfederatie, die hem volgende week terug zal 
contacteren. 

Robin heeft op 23 maart een ontmoeting met Sport Vlaanderen. William zal hem vervoegen. 

Ontslag Aron 

Aron neemt om professionele redenen ontslag uit het bestuursorgaan.  

Het bestuur aanvaardt dit ontslag en bedankt Aron voor zijn werk in de afgelopen jaren.  

Jean laat de benoemings- en ontslagpapieren ondertekenen voor het Belgisch Staatsblad.  

Datum algemene vergadering 2023 

De beheerders vragen Jean om te controleren of de zaal vrij is op 4 of 11 februari. 

Terril van Hornu 

De club Les Ailes du Levant vraagt een tussenkomst van 1800 € voor het ingraven van buizen om een 
beek te kunnen dichtleggen. Aangezien de club al 3000 € zal bijdragen en op die manier de schatkist 
van de club bijna ledigt, gaan het bestuur ermee akkoord om "het gat" te vullen. 

CIVL-afgevaardigde 

Jochen Zeischka treedt af als CIVL-afgevaardigde. 

Nathanael wil zijn plaats innemen. 

Jean zal dit via de KBAC met de FAI regelen. 

"Carvout-zone" Prayon 

Olivier heeft de SPACC-procedure verlengd, die wordt beheerd door de club Aéroloisirs en waarvan 
hij de penningmeester is. 

De activering van deze zone zou kunnen worden gepubliceerd op de FB-pagina van de BVVF. 

Olivier zal Lode Spruyt vragen om dit gebied toe te voegen aan de EBSHTower-app en hij zal met 
Nathanael bekijken hoe hij dit voor beide publicaties kan doen. 

Geozones 

Met betrekking tot het type-dossier van de 7-Meuses had Olivier een contact met het DGLV en het 
zou voldoende zijn om een "erkenning" van de vliegplaats door het DGLV te verkrijgen. Olivier zal 
met Jean bekijken hoe het verder moet. 

Brevetten 

Valéry Demaré kan zijn opleiding tot Hulpmonitor parapente aanvangen bij Thierry Moreau. 

Komende vergaderingen 

Donderdag 28 april in Zaventem. 

Dinsdag 24 mei via Zoom. 

Donderdag 23 juni in Zaventem. 

Verslaggever: Jean. 


