
Vergadering van het Bestuursorgaan van de BVVF van 23 juni 2022 

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

Verontschuldigd : Nathanael Majoros, Patrick Brison. 

Beauraing 

Nieuwe klachten van andere bewoners werden naar de vliegplaatsbeheerders gestuurd. De door 
Stéphane De Roover voorgestelde brief zal naar de omwonenden worden gestuurd, waarin de 
kwijting van de aansprakelijkheid van de vliegplaatsbeheerders wordt vermeld. 

European Hang gliding and Paragliding Union (EHPU) 

Jean-Yves ging naar deze bijeenkomst die plaatsvond in Nice (Frankrijk). Hij woonde ook de 
vergaderingen van het EHPU Security Committee bij.  

Twee interessante onderwerpen komen aan bod: een Europese brevetkaart en de opmerkingen aan  
EASA met betrekking tot de SERA-reglementering over voorrangsregels, waaronder die van piloten 
die in thermiek langs een helling draaien. De beheerders vinden dat deze voorrang moeten hebben 
op andere piloten net zoals in open luchtruim, onverschillig of ze de helling rechts of links van zich 
hebben. Uiteraard blijven de regels voor het kruisen langs een helling ongewijzigd. 

Toegang Montmin (Annecy) 

De BVVF zou voor alle BVVF-scholen een toegangskaart kunnen aanvragen, die door de scholen zou 
worden terugbetaald in verhouding tot het aantal weken dat ze deze zouden gebruiken. Olivier zal 
contact opnemen met de verantwoordelijken ter plaatse en Jean zal een brief sturen naar de scholen 
om te weten of ze geïnteresseerd zijn. 

Fly 

Jean zegt dat het ontwerp van de Fly van juni/juli bijna klaar is, hij zal het morgen ter nazicht 
doorsturen. De volgende artikels werden nog niet ontvangen: 

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

- Artikel Touch the Sky (Patrick). 

Jean zal contact opnemen met Thierry Moreau en de club Touch the Sky om te zien of het nog voor 
deze editie is.  

Brevetten 

- Karlien Engelen bekomt het definitieve brevet van Hulpmonitor parapente en gaat verder met 
haar opleiding tot Monitor.  

- Pieter Baele begint zijn opleiding voor het brevet van Hulpmonitor en Duopiloot parapente bij 
Airsport.  

- Jasmine Cryns bekomt het brevet van Duopiloot parapente.  

- Jasmine Cryns bekomt het definitieve brevet van Hulpmonitor parapente en gaat verder met haar 
opleiding tot Monitor.  

Volgende vergadering 

30 augustus om 19:30 uur.  

Verslaggever: Jean. 


