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1 Opening en 
vaststellen agenda 
vergadering 

John Joosten heet iedereen van harte welkom op de nieuwe 
locatie in Leusden.  
Bericht van verhindering is ontvangen van Hans ter Maat, 
Leontien Kragten en Rommert Dijk.  
John Joosten heet in het bijzonder de kandidaat-bestuursleden 
Feddo Meijer Wiersma en Roland van Duijn welkom. Het derde 
kandidaat-bestuurslid Gerald van Dalen is vanavond verhinderd.  
 
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 
 
Aanwezig zijn de volgende bestuursleden, afgevaardigden en 
belangstellenden: 
Bestuur Portefeuille 
John Joosten Voorzitter 
Wouter Stigter Secretaris, communicatie 
Marga van Woensel Penningmeester, wedstrijden 
Bas van Duijn Examens 
Sanne Both Opleidingen 
Roland van Duijn Kandidaat-bestuurslid 
Feddo Meijer 
Wiersma 

Kandidaat-bestuurslid 

  
Afgevaardigden Vereniging 
Henk Alberts Paragliding Holland 
Andre Wierenga Para Adventure 
Sonja Wierenga Para Adventure 
Max Wout Para Adventure 
Yiri IJsselsteijn Para Adventure 
Arjan Pool Pro Air 
Andre Bizot Pro Air 
Hans Dekker  
Huub Coumans Falcon Air 
Paul Blok Individuele leden 
Jan Sikking Individuele leden 
Belangstellenden  
Bastienne Wentzel  
Erwin Voogt  
Ronald van Veen  
Henk van Schaik  
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2 Mededelingen en 
ingekomen stukken 

A) Mededeling: de examencommissie heeft onderzoek gedaan 
naar de wenselijkheid om vrijstelling te geven voor bepaalde 
onderdelen van het theorie-examen aan houders van een 
ander luchtvaartbrevet dan Schermvliegen. De uitkomst 
daarvan is dat aan houders van een geldig brevet Deltavliegen 
vrijstelling wordt gegeven voor de vakken aerodynamica, 
regelgeving en meteorologie. Deze vrijstelling past binnen het 
huidige reglement Schermvliegen, waarin bij de theorie-eisen 
is bepaald dat de kandidaat over voldoende kennis dient te 
beschikken van de genoemde vakken. De kandidaten met een 
geldig Deltabrevet hebben dat reeds aangetoond door het 
behalen van dat brevet. 

 
Paul Blok vraagt waarom er geen vrijstelling wordt gegeven 
aan piloten met bijvoorbeeld een Private Pilot License of een 
Commercial Pilot License. Bas van Duijn antwoordt dat de 
examencommissie zich eerst gericht heeft op de meest 
voorkomende vragen om vrijstellingen en die zijn afkomstig 
van delta- en paramotorpiloten. De volgende stap is dat 
gekeken wordt naar andere typen brevetten en de 
mogelijkheden voor vrijstelling van (delen van) het theorie-
examen. 
 

B) Ingekomen stuk: Action Air Sports en Erwin Voogt hebben de 
volgende vragen gesteld over tandemvliegen en 
verzekeringen.  

a. Is tandemvliegen tegen vergoeding toegestaan? Volgens 
informatie op de website van ILenT is dit niet het 
geval. Wouter Stigter antwoordt dat die informatie 
waarschijnlijk slaat op paramotorvliegen. In de 
wetgeving hebben we geen bepaling kunnen vinden 
waarop een verbod gebaseerd zou kunnen zijn. Maar 
aangezien we geen juristen zijn, zullen we aan het 
Hoofdbestuur vragen of dat ons bij het vinden van het 
antwoord kan helpen. Wordt dus vervolgd. 

b. Klopt het dat de verzekering van De Nederlandse 
Luchtvaartpool enkel dekking biedt bij lessituaties en 
dus geen dekking biedt tijdens andere activiteiten 
zoals commercieel tandemvliegen? Biedt de 
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verzekering van De Nederlandse Luchtvaartpool 
dekking voor aansprakelijkheid tegenover passagiers 
en leerlingen? Wouter Stigter antwoordt dat de KNVvL 
geen bemoeienis heeft met de WA-verzekering van 
vliegbedrijven / scholen. In de daaropvolgende 
discussie gaat de aandacht uit naar de 
schoolerkenning: wat mogen leerlingen of passagiers 
verwachten van een school of tandembedrijf als zij 
gaan vliegen? De eisen aan schoolerkenning omvatten 
nu bijvoorbeeld alleen een WA-verzekering, zonder 
verdere specificatie. Ook de andere eisen zijn heel 
beperkt. Als we de erkenning meer als een 
kwaliteitskeurmerk willen toepassen, dan moeten we 
eerst vooraf de eisen duidelijker maken, en daar 
vervolgens ook op handhaven. Het bestuur zegt toe dit 
onderwerp tijdens de voorjaarsvergadering 2017 te 
zullen agenderen ter bespreking. 
Overigens meldt Andre Bizot dat de Luchtvaartpool 
(tot nu toe de enige aanbieder van de WA-verzekering 
voor scholen) hem heeft gemeld dat de door AAS en 
Erwin Voogt genoemde risico’s zijn gedekt door zijn 
polis. 
Het bestuur raadt de scholen aan om als zij 
duidelijkheid willen over de dekking die hun polis biedt 
daar gezamenlijk actie in te ondernemen. 

c. Biedt de collectieve WA-verzekering van de afdeling 
dekking voor aansprakelijkheid tegenover passagiers? 
Wouter Stigter antwoordt dat dit niet blijkt uit de 
polisvoorwaarden. Het bestuur zegt toe dit uit te 
zoeken. 

3 Vaststellen verslag 
afdelingsvergaderi
ng 15 april 2016 

Marijn Pool wordt toegevoegd aan de lijst van aanwezigen. 
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

4 Jaarplan en 
begroting 2017 

John Joosten geeft de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te 
stellen over het jaarverslag en de jaarrekening. 
 
Over het jaarplan merkt Erwin Voogt op dat hij er meer 
ambitie(s) in zou willen lezen, bijvoorbeeld op het gebied van 
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opleidingen (aantal PVB-beoordelaars, voldoen aan eisen door 
instructeurs en controle op naleving daarvan). Sanne Both licht 
toe dat de opleidingsstaf bezig is met het op papier zetten van de 
kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld de stagedagen van instructeurs-
in-opleiding. Het aantal PVB-beoordelaars is inmiddels op het 
minimaal gewenste aantal van 4. De staf heeft nog meer ideeën, 
maar moet daarin keuzes maken qua tijdsbesteding: niet alles kan 
tegelijk. Wouter Stigter vult aan dat toezien op naleven van eisen 
pas kan als die helder en duidelijk zijn voor iedereen, er 
capaciteit is voor handhaving en daar ook gevolgen aan worden 
verbonden. Het bestuur zegt toe hier mee aan de slag te gaan en 
het tijdens de voorjaarsvergadering te agenderen. 
 
Jan Sikking vraagt of het bijwonen van de door hem 
georganiseerde EHBO-dag ook komend jaar voor de instructeurs 
volstaat om aan hun bijscholingsverplichting te voldoen. Sanne 
Both bevestigt dat deze dag voldoet.  
Jan Sikking informeert ook naar de toegezegde opleidingsdag 
voor hulpinstructeurs. Sanne Both antwoordt daar tot nu toe geen 
tijd voor te hebben gevonden. Zij zegt toe met Jan Sikking om 
tafel te gaan om hier naar te kijken. 
 
Marga van Woensel geeft een toelichting op de begroting, mede 
naar aanleiding van vragen van Jan Sikking, met name de 
samenstelling van het budget van €15.682 voor Sport. Dit bedrag 
bestaat uit meerdere onderdelen, die verplicht zijn gerubriceerd 
volgens de richtlijn van de KNVvL.  
3 Sportaanbod / Sportondersteuning €11.797,- 

a. (Top) training en wedstrijdprogramma €4.650,-  
Dit is bedoeld voor kennisoverdracht en sportontwikkeling. 
Daarvoor willen we training (praktijk en theorie) aanbieden 
voor aankomende wedstrijdpiloten, die nu op het niveau van 
Gin-open, Chabre-open of NK-berg vliegen. Denk aan 
cursussen overlandvliegen, wedstrijdtactiek e.d. door ervaren 
wedstrijdpiloten. Doel hiervan is om de breedtesport (het 
recreatieve vliegen) te promoten door middel van de 
wedstrijdsport. 
b. Deelname internationale evenementen €1.000,- 
Dit is bedoeld voor vergoeding inschrijfgeld deelnemers aan 
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internationale wedstrijden (EK/WK) en onkostenvergoeding 
van juryleden. Sinds het wegvallen van de subsidie van 
NOC*NSF voor wedstrijdsport ontvangen deelnemers verder 
geen vergoeding. 
c. Kosten nationale kampioenschappen €2.500,- 
Dit budget is bedoeld voor de kosten van de NK’s Berg en 
Stand Up. 
d. Sportopleidingen €147,- 
Dit is het overblijvende kleine saldo van kosten (€6.600,-) en 
opbrengsten (€6.453,-) van de examens. 
e. Kaderbehoud €3.500,- 
Dit is het budget voor vergoeding van kosten van vrijwilligers 

4 Sportservice €3.885,- 
a. Verzekering €8.000,- 
Dit zijn de kosten van de collectieve WA-verzekering. 
b. Sportlicenties -/-€1.775 
De uitgifte van sportlicenties à €9,- levert meer op dan de 
kosten die we hiervoor aan het KEI moeten vergoeden. 
c. Webshop €0,- 
Onze afdeling maakt geen kosten voor de webshop. 
d. Opbrengsten lierkeuringen -/- €2.340 
Elke lier moet eens in de twee jaar worden gekeurd door de 
technische commissie.  

 
Jan Sikking snapt de nadere uitleg en stelt voor daar meer uitleg 
over te geven aan de leden. Het bestuur zegt dit toe en Jan 
Sikking is bereid daaraan mee te werken. 
 
Jan Sikking vraagt of er een duidelijker declaratiebeleid kan 
komen voor de vrijwilligers en afgevaardigden. Hij heeft hierover 
geen informatie kunnen vinden op de website. Marga van 
Woensel licht toe dat het beleid bestaat uit een 
kilometervergoeding voor vrijwilligers en bestuursleden; 
daarnaast ontvangen bestuursleden een vaste onkostenvergoeding 
van €25 per maand. Elke commissie heeft met ingang van dit jaar 
de mogelijkheid om een gezamenlijke activiteit te organiseren 
(bijvoorbeeld een etentje). De kosten daarvan kunnen tot een 
maximum van €30,- per persoon worden gedeclareerd. Het 
bestuur zegt toe de regels op papier te zetten en te publiceren.  
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De afdelingsvergadering stelt unaniem de begroting en het 
jaarplan 2017 vast. 

5 Aanpassingen 
reglementen 

A. Voorstel aanpassen reglement Schermvliegen voor meer 
duidelijkheid over melden van voorvallen  

De veiligheidscommissie heeft gevraagd om aanpassing van het 
reglement. De commissie merkt in de praktijk dat er 
onduidelijkheid is over het begrip voorval, waardoor sommige 
voorvallen niet worden gemeld waar dat wel zou moeten en 
omgekeerd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en het bestuur 
stelt daarom na overleg met de veiligheidscommissie de enkele 
aanpassingen en aanvullingen voor van het Reglement 
Schermvliegen. 
Arjan Pool merkt op dat de term Lierbedrijf in artikel 13.2c niet 
is gedefinieerd. Wouter Stigter zegt toe dit uit te zoeken en zo 
nodig aan te passen. [tekst wordt: (indien sprake is van gebruik 
van een lierinstallatie)] 
Hans Dekker vraagt of een EHBO-diploma verplicht is voor een 
hulp-instructeur. Nee, dat is niet het geval. 
 
De afdelingsvergadering stemt unaniem in met het aanpassen 
van de artikelen 1, 13 en 14. 
In de Lift en de digitale nieuwsbrief zal hier aandacht aan worden 
besteed. 
 
B. Verkrijging aantekening Instructeur Soarstart als eerste 

aantekening 
Sanne Both geeft een toelichting. In artikel 54 van het reglement 
zijn de praktijkeisen voor de aantekening instructeur opgenomen. 
In de praktijk van de instructeursopleiding blijkt lid 2 c een grote 
hindernis: [de Aanvrager dient] voor de aantekening Instructeur 
Soarstart te beschikken over de aantekening Instructeur Lierstart 
en/of Bergstart. De opleidingsstaf, de PVB-beoordelaars en de 
examinatoren zijn allen van mening dat dit een onevenredig 
zware eis is. Een kandidaat-Instructeur moet reeds beschikken 
over een brevet 3 Bergstart en/of Lierstart (een brevet 3 
Soarstart bestaat immers niet), wat een voldoende waarborg is 
voor de eigen vliegvaardigheid van een kandidaat-Instructeur. De 
didactische opleiding is voor alle aantekeningen gelijk, dus vanuit 
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dat oogpunt is de eis overbodig. De praktijk van het lesgeven in 
Soaren versus Lieren en Bergvliegen verschilt behoorlijk, waardoor 
ook vanuit dat oogpunt de eis niets toevoegt. Kortom: de eis in 
artikel 54 lid 2 c is overbodig en daarom stelt het bestuur voor dit 
lid te schrappen. 
 
De afdelingsvergadering stemt unaniem in met het schrappen 
van artikel 54 lid 2 c. 
 
C. Verlenging zij-instroomregeling tot en met 30 

september 2017 
Bas van Duijn geeft een toelichting. Het bestuur is van mening 
dat de datum van 31 december 2016 in de praktijk te krap is 
gebleken om recht te doen aan de intentie van de zij-
instroomregeling. Daarom stelt het bestuur voor om de einddatum 
in artikel 28a lid 1 te verschuiven naar 30 september 2017. Dat is 
ongeveer zes (vier) maanden na het eerste (tweede) theorie-
examen in 2017. Op die manier hebben kandidaten voldoende tijd 
voor zowel het theorie-examen als hun proficiencycheck. 
Erwin Voogt vraagt of hiermee niet iets wordt geregeld voor een 
groep die eigenlijk gewoon via een B2-cursus zijn brevet zou 
moeten behalen. Bas van Duijn antwoordt dat dit niet het geval 
is; we hebben als afdeling alleen binnen eigen kring er 
bekendheid aan gegeven. Verder slaagt niet iedereen de eerste 
keer voor zijn theorie-examen. Tenslotte kost het kandidaten die 
hun theoriecertificaat hebben gehaald (de voorwaarde om een 
proficiencycheck te mogen afleggen) daarna ook enige tijd en 
moeite om een instructeur te vinden en datum en tijd af te 
spreken waarop beiden kunnen én de weersomstandigheden 
gunstig zijn voor een proficiencycheck. 
 
Onder de aantekening dat Paul Blok tegen dit voorstel is, stemt 
de afdelingsvergadering in meerderheid in met het wijzigen 
van de datum in artikel 28a lid 1 van 31 december 2016 naar 
30 september 2017.  

6 Benoeming 
bestuursleden 

John Joosten is namens het Bestuur heel blij dat er drie 
kandidaten zijn gevonden voor de vacatures in het bestuur! De 
vacature van voorzitter blijft echter nog onvervuld; de 
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bestuursleden hebben afgesproken dat de afdeling indien nodig 
wordt vertegenwoordigd door het bestuurslid dat een onderwerp 
in portefeuille heeft. Het streven is om tijdens de 
voorjaarsvergadering van 2017 een voorzitter te kunnen 
benoemen. 
 
Feddo Meijer Wiersma stelt zich voor. Hij is voorzitter geweest 
van de Nederlandse Kitesurfvereniging. De overeenkomst in 
belangen van kitesurfers en schermvliegers loopt voor het soaren 
paralellen dat is wat hem aantrekt in de bestuursfunctie. Hij is 
van huis uit jurist en dat kan ook helpen. 
 
Roland van Duijn stelt zich voor. Hij werkt sinds 1982 bij de 
politie en vliegt sinds 1992, eerst als deltapiloot en nu als 
schermvlieger. Hij heeft passie voor schermvliegen. 
 
Gerald van Dalen wordt voorgesteld door Bas van Duijn. Gerald 
zit namelijk met Bas in de examencommissie. Gerald is pas 
afgestudeerd in lucht- en ruimtevaarttechniek en is bezig met de 
instructeursopleiding.  
 
De afdelingsvergadering besluit unaniem Feddo Meijer 
Wiersma, Roland van Duijn en Gerald van Dalen te benoemen 
tot bestuurslid.  
 
John Joosten overhandigt Feddo en Roland de traditionele Mars 
voor nieuwe bestuursleden en wenst hen veel succes. 
 
John Joosten memoreert dat zich een kandidaat voor 
voorzitterschap heeft gemeld. Bestuur vindt die persoon vooral 
geschikt voor de inhoud en wil hem daar ook volop op blijven 
inzetten. Daarom blijft de functie van voorzitter nog vacant. 
 
Bas van Duijn bedankt John Joosten voor zijn uitstekende 
voorzitterschap, alle bestuursleden vinden het heel jammer dat 
hij vertrekt, maar begrijpen zijn keuze. De traditionele Snickers 
voor scheidende bestuursleden heeft John zelf al geregeld. 

7 Overige voorstellen Jan Sikking heeft op 10 november twee moties ingediend over de 
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en vragen van 
afgevaardigden 

opbouw van het budget voor sport in de begroting respectievelijk 
over het declaratiebeleid. De inhoud van deze moties is naar 
tevredenheid van Jan al behandeld bij het agendapunt Jaarplan 
en begroting 2017.  

8 Rondvraag Jan Sikking stelt de volgende vragen; cursief is het antwoord van 
het bestuur weergegeven: 
- Zijn schoolbijdragen over 2016 al geïnd? Nee, dit is nog niet 

gebeurd. 
- Zijn advertentiekosten voor Lift al geïnd? Onze 

penningmeester levert de gegevens voor de facturen aan bij 
het verenigingsbureau. Dat verzorgt de facturatie en bewaakt 
de ontvangsten. Voor zover ons bekend zijn daar geen 
problemen mee. 

- Zijn de advertentietarieven gestegen? Nee, maar vanwege de 
samenvoeging met het blad van Delta we maken geen 
uitzondering meer: wie geen school heeft betaald het 
(hogere) tarief voor derden.  

- Kan er lijst worden gemaakt met landen waar brevet en 
aantekeningen geldig zijn? Dat is niet nodig, want onze 
brevetten zijn geldig in alle EHPU-landen. 

- Kan het brevet op creditcardformaat worden uitgegeven? Nee, 
want daar past niet alle verplichte informatie op. 

- Kloppen onze eisen voor schermkeuring? Wij hebben het zo 
geregeld dat de eisen van de fabrikant leidend zijn. Alleen als 
een fabrikant geen eisen vermeld in de handleiding van het 
scherm, dan geldt ‘onze’ eis van een keuring elke 24 
maanden. 

- Hoe staat het met de toezegging dat het bestuur een voorstel 
zou doen voor een andere manier waarop de afgevaardigden 
voor de ledenvergadering van de KNVvL zouden worden 
bepaald? Dit is gekoppeld aan het Traject versterking KNVvL. 
Onderdeel daarvan is het verminderen van de belasting van 
bestuursleden en andere vrijwilligers, o.a. door het 
vermijden van dubbelfuncties.  

8 Sluiting van de af-
delingsvergadering 

John Joosten bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt 
hen uit om nog na te praten aan de bar. 

 


