
Vergadering van het BVVF-bestuursorgaan van 24 mei 2022 

Aanwezig : Olivier Georis, Patrick Brison, William Sterckx, Robin Lefebvre, Jean Solon (notulen). 

Verontschuldigd : Koen Michiels, Nathanael Majoros, Jean-Yves Squifflet. 

Subsidie lierkabel Touch the Sky 

Het bestuur besluit een subsidie van € 400 toe te kennen aan de erkende club Touch the Sky voor de 
aanschaf van een lierkabel. Jean zal hen vragen om een artikel te schrijven voor de Fly. 

So You Think You Can Fly 

William vraagt of deze wedstrijd onder de paraplu van de BVVF georganiseerd kan worden om te 
kunnen genieten van de BVVF-verzekering. William wordt medeorganisator en het is pas voor 2023. 
Het bestuur is het hiermee eens. Jean wijst erop dat het nodig zal zijn om ruim op voorhand de data, 
plaatsen en organisatoren te communiceren om bevestiging te krijgen van de verschillende 
verzekeraars. 

Marcourt-zuid 

Olivier zal contact opnemen met Pascal Lhoas om zijn verzoek met betrekking tot de werken op 
Marcourt-zuid te verduidelijken. 

Fly 

Voor de Fly van juni/juli moeten de volgende artikels binnenkort naar Jean worden verzonden: 

- Werken Hornu (al bij Jean); 

- Vriendschappelijke wedstrijd te Coo: Olivier neemt contact op met Louis Neys; 

- Bivakvlucht Coo-Rachtig: Olivier neemt contact op met Lode Spruyt; 

- Artikel ADEPS-subsidies (Thierry Moreau + Olivier); 

- Born to Fly: Olivier neemt contact op met Quentin Courtois; 

- Verslagen (Jean); 

- Overlijden Marc Tielemans (Jean); 

- Brevetteksten (Patrick). 

Geozones 

In afwachting van het akkoord van de burgemeesters kan Jean nu al beginnen met het samenstellen 
van de dossiers van Coo en Beauraing. 

GAA-zones 

De luchtmacht heeft de GAA-overeenkomst ondertekend en het GAA-systeem kan nu worden hervat. 
In samenwerking met de zweefvliegfederaties wordt nu gewerkt aan het vergemakkelijken van de 
toegang tot de GAA’s. De vooruitzichten lijken veelbelovend. 

Brevetten 

- Didier Depireux heeft het brevet van Monitor parapente verkregen. 

- Dries Cordemans bekomt het brevet van Monitor parapente. 

- Patrick Brison bekomt het brevet van Lierman parapente. 

- François Leveau bekomt het brevet van Lierman parapente. 

Ongeval Marc Tieleman 

De bestuurders bespreken het fatale delta-ongeval van Marc Tieleman aan de lier in Beauvechain. Dit 
gebeurde tijdens het opstijgen (lock-out). De BVVF betuigde haar medeleven aan de familie en 
schreef, volgens hun wensen, 100 €  over naar een natuurbeschermings-vzw. 

 



Vergadering van het BVVF-bestuursorgaan van 24 mei 2022 

Volgende vergadering 

23 juni om 19.30 uur.William nodigt de bestuurders bij hem thuis uit voor de vergadering. 

Weerstations  

Maxime Jaspard heeft  een weerstation gemaakt voor Beauraing, welke goed lijkt te werken. Dit 
station werd voorgefinancierd door de BVVF en de kosten bedragen ongeveer 300 €. Maxime wil er 
wel nog meer maken en de beheerders gaan akkoord om 2 of 3 exemplaren te bestellen. De jaarlijkse 
vergoeding voor alle stations is € 50. We zullen het e-mailadres doorgeven om deze weerstations te 
raadplegen en Olivier zal aan Raymond Glaude de link voor het station te Coo opvragen. 

Verslaggever: Jean. 


