
Vergadering van het Bestuursorgaan van de BVVF van 28 april 2022 

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

Verontschuldigd : Robin Lefebvre. 

Gast (teleconferentie): Thierry Moreau. 

Brevetten 

- Didier Depireux zal het brevet van Monitor parapente behalen zodra Jean zijn vlieg- en 
stageboekjes ontvangt en verifieert (binnen de volgende maand). De rest van het dossier is in orde. 

- Bert Adams kan zijn praktijkexamen voor het brevet van Hulpmonitor parapente afleggen bij Xavier 
Barbé, Yves Borreman, Rudi Roelens of Jean-Yves Squifflet. 

- Olivier Krikorian kan zijn opleiding tot Hulpmonitor parapente beginnen bij Xavier Barbé en Olivier 
Gillot. 

- Bert Adams en Dirk Jordens kunnen hun opleiding tot Lierman beginnen bij William Sterckx, Jan 
Bernaerts en Mark Tielemans. 

- Rudi Roelens kan de Duopilotenopleiding parapente doen bij Mario Deroo. 

Han sur Lesse 

Het voorstel van Yves Borreman wordt aanvaard, we gaan verder op dezelfde basis als in voorgaande 
jaren maar met één school minder. 

Geozones 

We wachten nog steeds op een antwoord op het type-dossier van de 7-Meuses. 

Olivier vraagt Jean om alvast de brief voor te bereiden voor de gemeenten, die naar de 
vliegplaatsbeheerders gestuurd moet worden. 

Subsidies 

Robin heeft contact gehad met Sport Vlaanderen en de situatie ziet er niet erg gunstig uit voor dit 
deel van het land, je hebt minstens 1500 leden nodig of anders aansluiten bij een andere federatie. 
Deze federatie zal dan kunnen genieten van 10 tot 15.000 € extra subsidies. 

Voor ADEPS is het minder duidelijk, een werkgroep die bestaat uit Olivier, Patrick en Thierry wordt 
samengesteld.  

Olivier zal contact opnemen met het AISF om de vragen van bestuurders te stellen. 

Thierry zal een artikel schrijven voor de Fly. 

Brevetteksten 

Het brevet van Lierinitiator parapente wordt aangepast. Deze Initiatoren zullen alleen les kunnen 
geven aan piloten die al 15 grote vluchten hebben gemaakt en zullen moeten leren hoe hij piloten op 
de radio moet begeleiden, dit moet expliciet in de tekst komen te staan. 

Het door de werkgroep voorgestelde brevettekst van parapente-Monitor wordt geamendeerd en 
gestemd.  

De tekst over praktijkexamens voor parapente-Pilotenbrevetten wordt goedgekeurd.  

Patrick zal de teksten definitief opmaken en opsturen voor vertaling.  

Praktijkexamens 

Erkende scholen zullen verplicht zijn om in België praktijkexamens te organiseren voor het 
Pilotenbrevet. We vragen de scholen 3 data op te geven. Jean vraagt om details en een preciezere 
tekst om naar de scholen te sturen. 

Verslaggever: Jean. 


