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Notulen	  Afdelingsvergadering	  Afdeling	  Schermvliegen	  20	  april	  2011	  
	  
Locatie:	  Amrâth	  Hotel	  Maarsbergen,	  Woudenbergseweg	  44,	  Maarsbergen	  
Tijdstip:	  woensdag	  20	  april	  2011,	  aanvang	  19.30	  uur.	  
Versie	  van	  de	  notulen:	  concept	  1,	  d.d.	  25	  april	  2011.	  
	  
Agenda:	  

1. Opening	  en	  vaststellen	  agenda	  

2. Mededelingen	  en	  ingekomen	  stukken	  

3. Vaststellen	  verslag	  Afdelingsvergadering	  5	  november	  2010	  

4. Vaststellen	  verslag	  2010	  van	  bestuur	  en	  commissies	  	  

5. Goedkeuren	  financiële	  verantwoording	  2010	  

6. Goedkeuring	  Reglement	  Schermvliegen	  2011	  	  

7. Verkiezing	  bestuursleden	  

8. Verkiezing	  afgevaardigden	  Ledenraad	  KNVvL	  	  

9. Overige	  voorstellen	  en	  vragen	  van	  gevolmachtigden	  

10. Sluiting	  van	  de	  Afdelingsvergadering	  

	  
Zie	  de	  bijlage	  voor	  de	  aanwezigen.	  
	  

Agendapunt	  1	  Opening	  en	  agenda	  
	  
De	  voorzitter,	  Maarten	  van	  Eck	  opent	  de	  vergadering	  om	  19.30	  uur	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  van	  har-‐
te	  welkom.	  
Hij	  heet	  Michiel	  Faassen	  speciaal	  welkom	  die	  namens	  het	  Hoofdbestuur	  van	  de	  KNVvL	  aanwezig	  is.	  
	  
Er	  zijn	  enkele	  afmeldingen	  ontvangen,	  voor	  zover	  van	  toepassing	  wordt	  hun	  vervanger	  genoemd:	  
– Robert	  Beukers,	  vervanger	  Rob	  van	  Zijl.	  
– Paul	  Blok,	  vervanger	  Rob	  van	  Zijl	  	  
– Bert	  Delmaar,	  vervanger	  Jeroen	  van	  Steenderen,	  maar	  ook	  verhinderd.	  
– Rob	  van	  den	  Akker,	  vervanger	  Henry	  Lemmen.	  
– Maarten	  Swart.	  
– Rommert	  Dijk,	  Johan	  Duits.	  

	  
De	  vergadering	  stelt	  de	  agenda	  vast	  conform	  het	  voorstel.	  
	  

Agendapunt	  2,	  Mededelingen	  en	  ingekomen	  stukken	  
	  
Benoeming	  afgevaardigden	  
Door	  de	  individuele	  leden	  zijn	  Leontien	  Kragten,	  Robert	  Beukers,	  Rob	  van	  Zijl	  en	  Paul	  Blok	  tot	  afge-‐
vaardigde	  gekozen.	  	  
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Na	  de	  initiële	  benoeming	  van	  de	  afgevaardigden	  zijn	  alsnog	  aangemeld:	  
	  

Vereniging	   Afgevaardigden	  
Nr.	   Naam	   Leden	   Aantal	   Naam	   Lidnr.	  
7289	   Para	  Sailing	  Team	  Nistelrode	   22	   2	   Rob	  van	  den	  Akker	  

Bart	  Muselaers	  
704056	  
657000	  

715232	   	   	   	  
	  

Plus	  4	   29	   2	   Ronald	  van	  Veen	   641210	  
	  
Schriftelijke	  communicatie	  
Het	  bestuur	  heeft	  besloten	  de	  schriftelijke	  communicatie	  met	  de	  afgevaardigden	  vooral	  via	  de	  web-‐
site	  en	  e-‐mail	  te	  laten	  verlopen.	  
	  
Opleidingsinstantie	  
Het	  bestuur	  heeft	  besloten	  tot	  intrekking	  van	  de	  erkenning	  van	  Moonair	  als	  opleidingsinstantie	  
omdat	  deze	  niet	  meer	  aan	  de	  eisen	  voldeed.	  
	  

Agendapunt	  3,	  Vaststellen	  verslag	  Afdelingsvergadering	  5	  november	  2010	  
	  
De	  secretaris,	  Meine	  de	  Heij,	  licht	  toe	  dat	  er	  geen	  opmerkingen	  zijn	  gekomen	  op	  het	  conceptverslag	  
van	  afdelingsvergadering	  van	  5	  november	  2010.	  
	  
Voorstel	  van	  het	  Afdelingsbestuur:	  
De	  Afdelingsvergadering	  keurt	  het	  verslag	  goed,	  rekening	  houdend	  met	  de	  gemaakte	  amendemen-‐
ten.	  
De	  vergadering	  keurt	  het	  voorstel	  goed.	  
	  
Er	  zijn	  ook	  geen	  opmerkingen	  naar	  aanleiding	  van	  het	  verslag.	  
	  

Agendapunt	  4,	  Vaststellen	  verslag	  2010	  van	  bestuur	  en	  commissies	  	  
	  
In	  dit	  verslag	  worden	  beknopt	  de	  belangrijkste	  bestuurlijke	  agendapunten	  van	  2010	  samengevat,	  
en	  wordt	  gerapporteerd	  over	  de	  voortgang	  ten	  aanzien	  van	  de	  beleidsdoelstellingen	  die	  voor	  2010	  
waren	  opgesteld.	  	  
	  
Voorstel	  van	  het	  Afdelingsbestuur:	  
De	  Afdelingsvergadering	  keurt	  het	  verslag	  over	  2010	  goed.	  
De	  vergadering	  keurt	  het	  voorstel	  goed.	  
	  
De	  voorzitter	  licht	  toe	  dat	  in	  het	  verslag	  wordt	  gesproken	  over	  herstructurering	  van	  bestuur	  en	  
commissies.	  Dat	  heeft	  er	  toe	  geleid	  dat	  Rob	  Verheij	  zich	  beschikbaar	  heeft	  gesteld	  voor	  de	  techni-‐
sche	  commissie	  en	  Marc	  van	  Woensel	  voorzitter	  wordt	  van	  de	  nieuwe	  auditcommissie.	  	  Beiden	  stel-‐
len	  zich	  kort	  voor.	  	  
Ter	  verwelkoming	  krijgen	  ze	  elk	  een	  Mars	  voor	  de	  broodnodige	  energie.	  
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Agendapunt	  5,	  Goedkeuren	  financiële	  verantwoording	  2010	  
	  
De	  penningmeester,	  Maurice	  Janssen,	  licht	  toe	  dat	  kort	  na	  het	  verzenden	  van	  de	  vergaderstukken	  
de	  jaarrekening	  van	  de	  KNVvL	  definitief	  is	  opgesteld.	  Dat	  heeft	  nog	  geleid	  tot	  een	  kleine	  aanpassing	  
van	  het	  resultaat	  van	  de	  Afdeling	  Schermvliegen:	  het	  positieve	  resultaat	  is	  met	  €	  86	  verlaagd	  van	  
€	  8.521	  naar	  €	  8.435.	  
Er	  zijn	  geen	  vragen	  of	  opmerkingen	  op	  de	  financiële	  verantwoording.	  
	  
Voorstel	  van	  het	  Afdelingsbestuur:	  
De	  Afdelingsvergadering	  keurt	  het	  financiële	  verslag	  over	  2010	  goed	  en	  verleent	  het	  bestuur	  
décharge	  voor	  het	  gevoerde	  financiële	  beleid.	  
De	  vergadering	  keurt	  het	  voorstel	  goed.	  
	  

Agendapunt	  6,	  Goedkeuren	  Reglement	  Schermvliegen	  2011	  	  
	  
Maarten	  bedankt	  de	  commissie	  (Robert	  Beukers,	  André	  Bizot,	  Paul	  Blok,	  Maurice	  Janssen,	  Rob	  van	  
Zijl	  en	  Erik	  Louwes)	  en	  de	  meelezers	  (Leontien	  Kragten,	  Chris	  Borra,	  Rommert	  Dijk,	  Meine	  de	  Heij,	  
Henry	  Lemmen,	  Niels	  Posthuma,	  Wouter	  Stigter,	  Vincent	  Verbon,	  Rogier	  Wolff	  en	  Barry	  Zeldenrust)	  
voor	  hun	  grote	  inzet	  bij	  de	  aanpassing	  van	  het	  reglement.	  
De	  voorzitter	  van	  de	  Commissie	  Wijziging	  Reglement	  Schermvliegen,	  Erik	  Louwes,	  licht	  de	  totstand-‐
koming	  van	  het	  gewijzigde	  reglement	  toe.	  Erik	  kijkt	  met	  genoegen	  terug	  op	  de	  gezellige	  en	  con-‐
structieve	  bijeenkomsten.	  Wat	  in	  2009	  begon	  als	  een	  simpele	  aanpassing	  van	  het	  reglement	  heeft	  
uiteindelijk	  geleid	  tot	  structurele	  aanpassingen:	  
– Brevetten	  en	  aantekeningen	  worden	  voor	  een	  periode	  van	  3	  jaar	  uitgereikt;	  
– De	  aanvraag	  van	  brevetten,	  aantekeningen	  en	  verlengingen	  is	  sterk	  vereenvoudigd;	  
– De	  uitgifte	  van	  brevetten,	  aantekeningen	  en	  verlengingen	  verloopt	  via	  het	  KEI;	  
– Toevoegd	  is	  een	  auditcommissie	  voor	  opleidingsinstanties	  en	  verenigingen;	  
– Toevoegd	  is	  een	  opleidingsbevoegde	  Lierman	  
– Toevoegd	  is	  een	  hoofdstuk	  Veiligheid	  

	  
Er	  blijft	  nog	  een	  tiental	  punten	  ter	  verdere	  verbetering	  over:	  
– Juridische	  toetsing	  en	  controle	  KNVvL	  
– Consistentie	  documenten	  afdeling	  Schermvliegen	  
– Overleg	  over	  aanpassing	  Handboek	  Schermvliegen	  
– Duinsoaren	  integreren	  na	  overeenkomst	  met	  overheid	  
– Aantal	  duurvluchturen	  verlenging	  Brevet	  2	  
– Aanscherping	  voorwaarden	  erkenning	  Opleidingsinstanties	  	  
– Opstellen	  voorwaarden	  erkenning	  schermvliegverenigingen	  
– Onderzoek	  verplichtingen	  verzekeringen	  mn	  verenigingen	  
– Bepalen	  materiaaleisen	  (EN,	  TLF,	  schermen	  voor	  precisie)	  
– Voorwaarden	  erkenning	  Opleidingsbevoegde	  Lierman	  

Het	  bestuur	  zegt	  toe	  deze	  punten	  nader	  uit	  te	  werken	  en	  indien	  mogelijk	  hier	  in	  de	  najaarsvergade-‐
ring	  voorstellen	  voor	  in	  te	  dienen.	  
	  
Erik	  geeft	  aan	  dat,	  in	  afwijking	  van	  de	  voorgestelde	  procedure,	  hij	  toch	  nog	  een	  wijziging	  wil	  voor-‐
leggen.	  	  Henry	  Lemmen	  heeft	  een	  aanpassing	  van	  artikel	  42,	  lid	  1b	  voorgesteld.	  
De	  concepttekst	  luidt:	  
Minimaal	  1000	  starts	  gedurende	  de	  afgelopen	  36	  maanden,	  verdeeld	  over	  5	  dagen,	  onder	  



	  
	  
	  
	  
       Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart  |  Afdeling Schermvliegen 
	  

Notulen	  Afdelingsvergadering	  Schermvliegen	   20	  april	  2011	   Pagina	  4	  van	  7	  
 

verantwoordelijkheid,	  begeleiding	  en	  in	  aanwezigheid	  van	  een	  Instructeur	  Liervliegen	  met	  
Aantekening	  Lierman	  of	  een	  Opleidingsbevoegde	  Lierman	  
Voorgesteld	  wordt	  dit	  te	  veranderen	  dat	  minimaal	  5	  dagen	  de	  instructeur	  betrokken	  is.	  	  
	  
Omdat	  is	  afgesproken	  dat	  amendementen	  vooraf	  moesten	  worden	  ingediend	  vraagt	  de	  voorzitter	  
of	  de	  vergadering	  akkoord	  gaat	  met	  de	  afwijking	  van	  de	  procedure	  voor	  dit	  punt.	  De	  vergadering	  
gaat	  hiermee	  akkoord.	  
Daarna	  wordt	  het	  voorstel	  inhoudelijk	  besproken.	  	  
Vincent	  Verbon	  doet	  de	  suggestie	  om	  toe	  te	  voegen	  dat	  de	  instructeur	  dan	  wel	  akkoord	  gaat	  met	  
het	  verlenen	  van	  de	  aantekening.	  
Yiri	  IJsselstein	  vraag	  wat	  de	  rest	  van	  commissie	  vindt	  van	  de	  wijziging	  vindt.	  Rob	  van	  Zijl	  antwoordt	  
dat	  de	  commissie	  via	  de	  e-‐mail	  in	  de	  discussie	  van	  deze	  wijziging	  is	  betrokken.	  
De	  vergadering	  keurt	  het	  voorstel	  voor	  de	  aangepaste	  tekst	  goed.	  
	  
Voorstel	  van	  het	  Afdelingsbestuur:	  
De	  Afdelingsvergadering	  keurt	  het	  Reglement	  Schermvliegen	  2011	  en	  het	  document	  Praktijk	  Eisen	  
Schermvliegen	  2011	  goed,	  rekening	  houdend	  met	  de	  gemaakte	  amendementen	  en	  de	  toezegging	  
van	  het	  bestuur	  om	  genoemde	  tien	  onderwerpen	  nader	  uit	  te	  werken.	  
De	  vergadering	  keurt	  het	  voorstel	  goed.	  
Leontien	  Kragten	  geeft	  commissie	  complimenten	  voor	  de	  wijze	  waarop	  over	  de	  aanpassingen	  is	  ge-‐
communiceerd	  is	  en	  de	  wijze	  waarop	  de	  meelezers	  zijn	  betrokken.	  
	  

Agendapunt	  7,	  Verkiezing	  bestuursleden	  	  
	  
De	  tweede	  termijn	  van	  Meine	  de	  Heij	  is	  verlopen	  en	  hij	  heeft	  besloten	  zich	  niet	  opnieuw	  verkies-‐
baar	  te	  stellen.	  	  Ook	  Gerard	  Visser	  heeft	  besloten	  zijn	  functie	  in	  het	  bestuur	  ter	  beschikking	  te	  stel-‐
len	  en	  zich	  te	  richten	  op	  zijn	  werk	  in	  de	  technische	  commissie.	  De	  tweede	  termijn	  van	  Erik	  Louwes	  
is	  ook	  verlopen,	  hij	  stelt	  zich	  wel	  weer	  verkiesbaar.	  
Maarten	  bedankt	  Meine	  en	  Gerard	  voor	  hun	  inzet	  en	  reikt	  elk	  een	  beeldje	  van	  een	  schermvlieger	  
uit.	  	  Namens	  het	  Hoofdbestuur	  bedankt	  ook	  Michiel	  Faassen	  beiden	  voor	  hun	  inzet.	  Hij	  memoreert	  
de	  bijzondere	  inzet	  van	  Meine	  voor	  o.a.	  de	  contributiecommissies	  en	  de	  waarneming	  van	  het	  pen-‐
ningmeesterschap	  van	  de	  KNVvL.	  Daarom	  heeft	  het	  HB	  besloten	  Meine	  de	  medaille	  in	  brons	  uit	  te	  
reiken,	  voor	  belangrijke	  verdiensten	  jegens	  de	  Vereniging,	  in	  het	  algemeen	  op	  Afdelingsniveau.	  
Meine	  bedankt	  Michiel,	  de	  bestuursleden	  en	  de	  afgevaardigden	  voor	  de	  prettige	  samenwerking.	  
	  
Het	  bestuur	  heeft	  de	  volgende	  personen	  bereid	  gevonden	  om	  tot	  het	  bestuur	  toe	  te	  treden:	  
− Marysia	  Zolik	  
− John	  Joosten	  
− Wouter	  Stigter	  

	  
Voorstel	  van	  het	  Afdelingsbestuur:	  
De	  Afdelingsvergadering	  besluit	  te	  benoemen	  tot	  bestuurslid:	  
-‐	  Erik	  Louwes	   	   	  Vice-‐voorzitter	  portefeuillehouder	  (PR)	   	   3de	  termijn	  tot	  voorjaar	  2015	  
-‐	  Marysia	  Zolik	   Secretaris	   1e	  termijn	  tot	  voorjaar	  2015	  
-‐	  John	  Joosten	   Portefeuillehouder	  Kwaliteitsmanagement	   1e	  termijn	  tot	  voorjaar	  2015	  
-‐	  Wouter	  Stigter	   Portefeuillehouder	  Veiligheid	  &	  Techniek	   1e	  termijn	  tot	  voorjaar	  2015	  
	  
De	  vergadering	  keurt	  het	  voorstel	  goed.	  
Vincent	  vraagt	  of	  er	  ook	  voor	  hen	  een	  Mars	  beschikbaar	  is.	  Dat	  blijkt	  het	  geval.	  
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Agendapunt	  8,	  Verkiezing	  Afgevaardigden	  Ledenraad	  KNVvL	  
	  
De	  Afdelingsvergadering	  benoemt	  de	  afgevaardigden	  en	  plaatsvervangende	  afgevaardigden	  naar	  
de	  Ledenraad	  van	  de	  KNVvL.	  De	  afdeling	  heeft	  drie	  afgevaardigden	  naar	  de	  Ledenraad.	  
	  
Het	  bestuur	  stelt	  voor	  af	  te	  vaardigen:	  
-‐	  Vice-‐voorzitter	  Portefeuillehouder	  PR	   	   Erik	  Louwes	  
-‐	  Penningmeester	   	   	   	   Maurice	  Janssen	  	  
-‐	  Portefeuillehouder	  Opleidingen	   	   André	  Bizot	  
	  
Daarnaast	  stelt	  het	  bestuur	  voor	  om	  twee	  reserve	  afgevaardigden	  te	  benoemen,	  die	  aantreden	  in-‐
dien	  één	  van	  de	  afgevaardigden	  voor	  een	  vergadering	  verhinderd	  zijn:	  
-‐	  1ste	  plaatsvervangend	  lid	   Wouter	  Stigter	  
-‐	  2de	  plaatsvervangend	  lid	   John	  Joosten	  
	  
Voorstel	  van	  het	  Afdelingsbestuur	  
	  De	  Afdelingsvergadering	  benoemt	  de	  afgevaardigden	  en	  plaatsvervangend	  afgevaardigden	  naar	  de	  
Ledenraad	  van	  de	  KNVvL.	  
De	  vergadering	  keurt	  het	  voorstel	  goed.	  
	  
	  

Agendapunt	  9,	  Overige	  voorstellen	  en	  vragen	  van	  gevolmachtigden	  	  
	  
Er	  zijn	  geen	  voorstellen	  en	  vragen	  ontvangen.	  
	  
De	  voorzitter	  vraagt	  of	  er	  desondanks	  nog	  vragen	  zijn.	  
Vincent	  vraagt	  of	  John	  nu	  een	  kwaliteitshandboek	  gaat	  maken.	  John	  Joosten	  antwoordt	  bevesti-‐
gend.	  André	  Bizot	  geeft	  aan	  dat	  er	  nu	  ook	  al	  een	  kwaliteitshandboek	  is,	  dat	  is	  beschikbaar	  via	  de	  
downloadsectie	  van	  de	  website.	  Vincent	  vraagt	  hoe	  John	  dat	  gaat	  aanpakken.	  John	  vertelt	  dat	  hij	  
daar	  een	  plan	  van	  aanpak	  van	  gaat	  maken.	  
	  
Verder	  vraagt	  Vincent	  naar	  verzekeringen,	  hij	  heeft	  problemen	  met	  zijn	  verzekering.	  Erik	  geeft	  aan	  
dat	  er	  een	  bijeenkomst	  gaat	  komen	  met	  deskundigen.	  
 

Agendapunt	  10,	  Sluiting	  van	  de	  Afdelingsvergadering	  	  
	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  20.15	  uur.	  
Maarten	  geeft	  aan,	  wat	  ook	  in	  het	  verslag	  over	  2010	  is	  opgenomen,	  dat	  het	  bestuur	  zeer	  ingeno-‐
men	  is	  met	  de	  constructieve	  sfeer	  binnen	  de	  afdeling.	  	  
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Bijlage:	  aanwezigen	  	  
	  
Bestuur:	  
Maarten	  van	  Eck,	  Erik	  Louwes,	  André	  Bizot,	  Gerard	  Visser,	  Maurice	  Janssen,	  Meine	  de	  Heij	  
	  

Afgevaardigden	   Vervanger	   Aan-‐	  of	  afwezig	  
Individuele	  leden	   	   Leontien	  Kragten	   	   Aanwezig	  

Robert	  Beukers	   Rob	  van	  Zijl	   Aanwezig	  

Rob	  van	  Zijl	   	   Aanwezig	  

Paul	  Blok	   Rob	  van	  Zijl	   Aanwezig	  

Sky	  Rebels	   Aart	  de	  Harder	   	   Afwezig	  

Achterhoekse	  Vliegers	   Bert	  Delmaar	   Jeroen	  van	  Steenderen	   Afgemeld	  

PT	  Nistelrode	   Rob	  van	  den	  Akker	   Henry	  Lemmen	   Aanwezig	  

Bart	  Muselaers	   	   Aanwezig	  

Eurofly	   Hans	  ter	  Maat	   	   Afwezig	  

Tom	  Wolbert	   	   Afwezig	  

Lucas	  ten	  Napel	   	   Afwezig	  

Sky	  Club	  Holland	   Alex	  Schreurs	   	   Aanwezig	  

Rob	  Verheij	   	   Aanwezig	  

AA	  Paragliding	  Holland	   Vincent	  Verbon	   	   Aanwezig	  

Henk	  Alberts	   	   Aanwezig	  

ENPV	   Max	  Wout	   	   Aanwezig	  

Sonja	  Wierenga	   	   Aanwezig	  

Yiri	  Ijsselsteijn	   	   Aanwezig	  

Kickie	  Ultee	   	   Aanwezig	  

TPC	  Skyline	   Maarten	  Swart	   	   Afgemeld	  

ProAir	   Albert	  Joling	   	   Aanwezig	  

Arjan	  Pool	   	   Aanwezig	  

Falcon	  Air	   Huub	  Coumans	   	   Aanwezig	  

Rommert	  Dijk	   	   Afgemeld	  

Johan	  Duits	   	   Afgemeld	  

Plus	  4	   Dick	  ter	  Maat	   	   Aanwezig	  

Ronald	  van	  Veen	   	   Aanwezig	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
       Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart  |  Afdeling Schermvliegen 
	  

Notulen	  Afdelingsvergadering	  Schermvliegen	   20	  april	  2011	   Pagina	  7	  van	  7	  
 

	  
	  
	  
Overige	  aanwezigen	   Functie	  
Michiel	  Faassen	   Lid	  HB	  KNVvL	  	  

John	  Joosten	   Kandidaat	  bestuurslid	  

Marysia	  Zolik	   Kandidaat	  bestuurslid	  

Wouter	  Stigter	   Kandidaat	  bestuurslid	  

Marc	  van	  Woensel	   Voorzitter	  auditcommissie	  

Jan	  Masselink	   Lid	  

Henk	  van	  Schaik	   Lid	  

	  
	  


