
 

 

Verslag bijeenkomst clubs- scholen-commissies- en bestuur afd. Deltavliegen  
Zaterdag 17  februari  2018 
10.30-16.00 
 
Aanwezig: 
Egbert Braaksma (vz bestuur), Annet Vieregge (secr bestuur, sportcie, activiteiten Daidalos), 
Otto Philipse (penn bestuur), Adrie Bijsterbosch (bestuur, vz Plus5), Araldo van de Kraats 
(bestuur), Harm Darwinkel (bestuur, vz Daidalos, kadercie, sportcie, veiligheidscie), Heleen 
van den Bos (bestuur, Randonaero), Frans Icke (bestuur, High5, examencie, 
veiligheidsmanager, kadercie), 
Aernout Drijver (brevettencie, kadercie), Frits van Dijk (aftredend delta-redacteur voor Lift), 
Tanno Rutten (secr De Buizerd), Robert Benjamins (secr Daidalos),  Eppo Heerding (penn Plus 
5), Martin van Helden (sportcie, veiligheidscie, lid van De Buizerd), Koos de Keijzer (kadercie, 
veiligheidscie)  sluit later aan , Arne Tänzer (sportcie) sluit later aan , Egbert Cijsouw (De 
Hoekse Vliegers). 
Deel van de tijd Marion Rozema en Wouter Stigter van het Hoofdbestuur KNVvL. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
André Disselhorst, André van den Akker, Harm Abbes, Harry Renders, Jappie van de Wal, 
Ruud van  de Brand, Rob de Regt, Wim Egelmeers, Rob in ’t Groen, René van Hoppe.  
 
10.30 Opening en eventueel voorstelrondje 
Rond half 11  opent Egbert de bijeenkomst. We doen een voorstelrondje en iedereen noemt 
zijn functies in het bestuur, club, school en/of commissie. Marion en Wouter zijn vanuit het 
HB aanwezig om de contacten met de afdelingen aan te halen en zodoende een rondje langs 
de afdelingen te maken. Vier clubs zijn aanwezig, alleen Jan van Gent ontbreekt (maar die is 
ook nog nooit geweest). 
 
Actiepunten uit het verslag van de vorige clubs-scholen-commissie-dag (12 februari 2017) 

 Tevredenheidsonderzoek B2 ers, Harm Abbes gaat vragen opzoeken-> 
Moeten we Harm A. nog eens naar vragen. Het wordt een actiepunt van de scholen, 
uitzoeken waarom beginners gedurende de opleiding stoppen.  

 Oproep in nieuwsbrief voor stekkenbeheerder ( i.c.m. belangenbehartiger bij 
scherm)-> 
Oproep is geweest en we hebben nu een stekkenbeheerder. Fenno Meijer Wiersma 
is bij de afdeling schermvliegen bezig met stekken, misschien dat Adrie eens contact 
met hem op kan nemen.  

 Delta specifiek maken EHPU melding-> 
Is door o.a. Araldo naar gekeken, maar niet zinvol geacht om aan te passen. Er stond 
maar weinig echt scherm-specifieks in, dus is zo bruikbaar. 

 Paul nog vragen naar promo bij survival-> 
Is niet gedaan, moet maar op het parkeerlijstje van de promo-commissie. 

 Oproep voor veld-> 
Gaat Adrie mee bezig. 

 Bestuurslid stekkenbeheer/stekkenontwikkeling-> 
Is er gekomen in de persoon van Adrie. 

 Lierkeuringen centraal, Aernout in overleg met Martin-> 



 

 

Dit is er nog niet van gekomen. Vroeger was er een liercommissie, maar het past nu 
bij de kadercommissie om te gaan kijken naar de keuringen en de keuringsrapporten. 
Martin heeft nog geen protocol gezien en zegt het graag eenvoudig te willen houden. 
Het moet niet zo gaan als bij scherm.  

 3x3 artikel in Lift/nieuwsbrief (Emiel)-> 
Is gedaan. 

 Instructeurs mee met clubuitjes-> 
Zou drempelverlagend moeten werken voor nieuwe leden om mee te gaan met deze 
uitjes, maar het is lastig inplannen. 

 Nationale opleiding via de KNVvL?-> 
Weten nog niet zo goed wat hiermee te doen, kan van de actielijst. 

 Duovluchten aanbieden aan cursisten-> 
Het idee is om cursisten in een vroeg stadium een duo-vlucht te laten maken om ze 
enthousiast te houden. Dit willen we adviseren aan de scholen om op te pakken en 
kan van deze actiepuntenlijst. 

 Marktonderzoek: in hoeverre versterken/beconcurreren we elkaar (scholen)-> 
Kan van de lijst, weten we niet wat mee te doen. 

 Beoordelaars voor afnemen profchecks, meer verantwoordelijkheid bij clubs-> 
Zijn aangesteld, als waarnemers, voornamelijk voor het aftekenen van de vluchten 
van B2-ers. De aangestelde waarnemers zijn ook te vinden op de site. Een profcheck 
is een soort van examenvlucht voor mensen, wiens brevet is verlopen of te weinig 
uren/vluchten hebben gemaakt. 

 Hoe weer herintreden, welke procedure te volgen. -> 
Dit is opgenomen in het Handboek. 

 Promotietoer met de Dragonfly in augustus-> 
Is er geweest. 

 Overlandcursussen op de site en in nieuwsbrief-> 
Is geweest en in 2018 zal nog slechts één wordt aangeboden mits zich er 3 a 4 
belangstellenden voor melden. 

 Rondje lezingen, per toerbuurt organiseren-> 
De eerste is geweest, georganiseerd door Daidalos en daarna is het gestopt. Plus5 wil 
de volgende lezing wel op zich nemen. De Buizerd onderzoekt of zij daarna iets 
kunnen organiseren. 

 Bij de KNVvL vragen naar stickers (Eppo)-> 
Heeft Annet voor Eppo geregeld.  

Promotiecommissie: 

 Een site met plannen van clubs en scholen->  
Staat op deltavliegen.info en ook in de agenda op de afdelingssite. 

 Clubs promoten na behalen B2-> 
Komt vandaag wel aan de orde. 

 Infopakketjes B1 cursisten-> 
In het kader van onbekend maakt onbemind zouden cursisten info moeten krijgen 
over de KNVvL, de afdeling en de clubs. De scholen zouden de DM0 editie kunnen 
verstrekken. 
 
De scholen mogen al wel een B1 uitreiken, maar dat gebeurd nog niet bij alle 
scholen. Dit zou meer iets van de scholen gezamenlijk moeten worden. Misschien 



 

 

data verzamelen hiervoor bij de brevettencommissaris. Dit punt wordt verder 
opgepakt in het bestuur. 

 

Verslag vorige vergadering (12-2-17) en het nagekomen stuk (Heleen, 2-9-2017) 
Zowel het verslag als de aanvullingen daarop van Heleen zijn niet besproken. 
  
Presentaties gevolgd door discussies over de ervaringen van de clubs met nieuwe leden 
binnen hun club, maar ook andere zaken waar de clubs tegen aan lopen op het gebied van: 
 

 Veiligheid 
Adrie vertelt dat Plus5 geen veiligheidscommissaris heeft. Er zijn nauwelijks 
vliegactiviteiten geweest, zowel niet gelierd als ook geen berguitstapjes geweest. 
Tanno vertelt dat bij De Buizerd men elkaar aanspreekt op onveilige situaties. Er is een 
lierboekje met procedures voor de nieuwe leden en die krijgen ook een buddy om de 
entree goed te doen verlopen. 
Egbert vertelt dat bij de Hoekse Vliegers 4 keer is gevlogen vorig jaar. Ook daar spreekt 
men elkaar aan op onveilige situaties. Er zijn geen incidenten geweest. Het is een 
gemengd bedrijf met delta en scherm en er worden lierkeuringen gedaan. 
Martin vertelt dat bij De Buizerd vooral wordt gevlogen wanneer het weer dynamisch 
wordt. Toch is alles goed gedaan, de veiligheid is goed geborgd. 
Eppo vertelt dat bij Plus5 radiocontact een vereiste is, bij trappen 2-zijdig radiocontact. 
Harm vertelt dat bij Daidalos geen incidenten hebben plaatsgevonden. Harm en Annet 
zijn daarnaast ook nogal eens elders bezig met sleepactiviteiten en bij één evenement 
(Blumberg, Duitsland) heeft een piloot een voetstart gemaakt, zonder ingehangen te zijn. 
Het is relatief goed afgelopen, maar was voor alle betrokkenen en toeschouwers een 
nare ervaring. Annet is de veiligheidscommissaris bij Daidalos. Tijdens de sleeplessen 
geven Harm en Annet begeleiding middels de radio. Er worden vinnen (in 3 verschillende 
maten) en/of een bridle ingezet. Bij onveilige situaties wordt de betrokkene 
aangesproken. Meestal wordt er een dollystart gemaakt en de uitrusting wordt vooraf 
uitgebreid gecheckt. Er is in het verleden een RC release benut bij het lessen, gesleept 
wordt er met een DF met 100 PK, waardoor men sneller omhoog gaat. Er is onderhand al 
veel kennis en ervaring opgedaan in het sleeples geven, in de lijn zitten meerdere 
breukstukjes, er wordt theorie gegeven. De piloten leren dat ze te allen tijde mogen 
ontkoppelen, dat geeft ook rust. Vaak kunnen de vleugels in de hangaar blijven staan, 
wat een hoog rendement geeft.  
Frans en Heleen vullen deze presentaties aan. Frans vertelt dat je nooit onder een 
toestel moet blijven staan als je niet ingehangen bent. Voordat je gaat starten moet je 
altijd een hangcheck doen. Graag bij voorkeur eerst het harnas inhangen in het toestel 
vult iemand anders aan, Martin doet dat altijd. Robert zegt dat dat best lastig is als je 
lang bent, Heleen geeft aan dat er ook weersomstandigheden zijn (5bft wind 
bijvoorbeeld) die dit juist gevaarlijk maken. Hier wordt dus verschillend over gedacht. 
Wel altijd consequent blijven over de volgorde die je hanteert. De verplichte hangcheck 
is een door iedereen gehanteerd veiligheidsaspect. Verder is een boekje met huisregels 
en het instellen van een buddy iets waar de clubs toe verplicht moeten worden. De clubs 
zouden bij elkaar de protocollen moeten opvragen en met elkaar delen. Ook het bestuur 
wil die protocollen graag ontvangen. 



 

 

Egbert zegt nog dat men elkaar moet voorstellen/vragen om bij elkaar de hangcheck te 
doen. 
Frans noemt een 5 punten check: materiaal in orde, weer ok, ingehaakt en gecheckt, 
luchtruim vrij, neushoek ok. Frans stuurt hiervan een linkje. 
Otto zegt dat de incidenten niet worden geanalyseerd. Frans wil wel een overzichtje 
maken en Heleen doet dat voor haar school. Aernout zegt dat piloten wel goed bezig zijn 
met de checklist, maar ondanks dat toch oningehaakt starten. Worden er op die checklist 
wel de juiste vragen gesteld?  Leid mensen niet af bij de checks en indien je zelf afgeleid 
bent, begin de checks weer opnieuw.   

 

 Vliegtechniek/vaardigheid 
Daidalos: let erg op de positie van de piloot tijdens het vliegen, hoe is de ophanging.  
Martin: we willen dat piloten verder gaan in de sport. De veiligheidsdag is gericht op het 
verder gaan na de school, dan moet je op andere zaken letten. Zoals het langer aan de 
bar blijven vliegen tijdens de landing, vanwege de controle bij het dynamische vliegen. 
Hij vertelt nog over een nieuwe piloot, bij wie hij drie fouten kon benoemen. 
Egbert: Krijgt nauwelijks nieuwe piloten. 
Tanno: Er is veel ervaring bij de club, er wordt aangesproken op vliegvaardigheden. Er 
worden clinics georganiseerd aan het begin van het seizoen. 
Robert: Een wijziging van instelling is verstandig is zijn ervaring, wees niet eigenwijs en 
vraag om hulp. Accepteer vervolgens de aanwijzingen. 
Heleen vertelt dat er veel te verbeteren is aan kennis over en afstelling van het 
materiaal, vooral bij piloten die al langer vliegen.  
Araldo stelt voor om mensen te stimuleren om bijvoorbeeld de waarnemers te 
raadplegen. We moeten elkaar blijven aanspreken. Uitleggen wat de wijzigingen er toe 
doen in de verbetering van de vliegtechniek. Gesteld wordt dat je beter iemand kunt 
aanspreken met de zin “mag ik jou feedback geven…..ik heb wat van jou gezien of sta je 
open voor een verandering? “ 
De gedeelde mening is dat door verkeerd materiaal veel piloten afhaken. De keuzes 
hangen samen met de persoon en diens ambities.  We moeten zien om te gaan met de 
eigenwijsheid van de piloten. We moeten de aanspreekcultuur blijven aanmoedigen en 
feedback zien als een cadeautje.  T.a.v. het materiaal: vraag om advies, er is nog veel 
winst te behalen. 

 

 Terreinen 
Adrie heeft veel energie gestoken in het zoeken naar terreinen, maar nog niets concreets 
gevonden. 
Tanno: De Buizerd gaat hun terrein verliezen. 
Martin: is daardoor in een rouwfase, wilde eigenlijk net gaan beginnen met het 
overdragen van zijn kennis. 
Harm: We vliegen al jaren in Bösingen, maar groeien tegen de verdrukking in. De wens 
van een eigen veld blijft, hebben nu een goede ingang bij ACS (Aero Club Salland). Daar 
wordt onze wens vaker bij hun te komen vliegen binnenkort ingebracht in hun ALV en 
dan moet ook nog het quotum van gemotoriseerde starts worden opgerekt.  
Lelystad is wel een probleem. De KNVvL heeft zich in de adviseurspositie 
gemanoeuvreerd bij de vechtende partijen. 



 

 

Aansluiten bij een ander veld , bij andere disciplines  lijkt raadzaam. Scherm heeft laten 
weten wel meer samenwerking te willen. Weinig schermvliegvelden zijn echter geschikt 
voor delta. Het bestuur (Adrie) gaat contact opnemen met scherm en zweef. Ook 
mogelijk bij de Provincie eens vragen of ze terreinen hebben waar niets mee wordt 
gedaan. 
In november is er een wetswijziging geweest. We zouden nu overal mogen opstijgen, een 
TUG aanvragen hoeft niet meer. Je bent nog wel toestemming nodig van de eigenaar van 
het terrein en het moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een terrein.  
Eppo noemde nog het contact leggen met provincie voor gebruik van velden zonder 
bestemming, en het ging nog even over het makkelijker kunnen aanvragen van een TUG, 
hoewel de implicaties van de laatste wijzigingen in de regels nog niet helemaal duidelijk 
waren voor de aanwezigen.  

 

 Kader 
Dit is iedereen die zich bezighoudt met de inhoud ed. 
Bij Daidalos zijn dat Harm en Annet. Harm kan zelf vanuit de Dragonfly ook nog 
aanwijzingen geven, doet dat via de Airband naar Annet, die het vervolgens weer via de 
2-meter radio doorgeeft aan de cursist. 
Het kader van de afdeling schept de randvoorwaarden waarbinnen wij kunnen en mogen 
vliegen, maakt het raamwerk van de afdeling. 
Martin en Tanno laten weten dat de eisen om clublierman te worden, met 50 lierstarts 
misschien wel wat te hoog zijn. Grote aantallen zal je bij een school makkelijker halen 
dan bij een club.  
Harm vertelt dat een club met een voordracht kan komen van een 
verenigingsinstructeur, dat moet naar de kadercommissie worden gestuurd, die op haar 
beurt een advies uitbrengt naar het bestuur. 
 

 Vrije keuze 
Harm wil iedereen nog eens wijzen op het risico van de windgradiënt. 
Heleen maakt zich zorgen over de afnemende vliegmogelijkheden, zowel qua locaties als 
liermannen. 
Adrie houdt zich nogal bezig met een nationaal deltavliegcentrum (NDVC). Hij laat een 
kaart zien met mogelijke locaties te weten Numansdorp (lang en smal), Soest (2 velden 
NNO-ZZW), Leusderheide (vergunning technisch nu lastig), Malden, Havelte (de boer wil 
het wel beschikbaar stellen) en Salland. Willen we de eigenaren van de velden ook geld 
bieden per vliegdag? Is een advertentie in het vakblad ‘de Boerderij’ een idee? Adrie 
heeft een schema opgesteld met vragen over de eisen aan een NDVC. Adrie stuurt het 
bestand naar Annet, die het weer doorstuurt naar de aanwezigen. Graag invullen en 
terugsturen naar Adrie. 

  
Harm licht het voorstel voor lessen van B 1 1/2 onder verantwoordelijkheid van een 
clubinstructeur toe 
Harm vertelt over het voorstel B1 ½. Een brevet 1 houder met een x-aantal extra 
vaardigheden zou onder verantwoordelijkheid van een clubinstructeur mogen gaan lieren 
en/of slepen bij een club. De kadercommissie schrijft hiervoor een voorstel, d.m.v. een 
wijziging van het Handboek. Dit voorstel gaat naar het bestuur. Het kan nog worden 
besproken in de ALV maar het bestuur beslist in principe hierover. Hoe zit het met de 



 

 

verzekering wordt gevraagd. De school blijft de verantwoordelijkheid houden over de cursist 
tot die zijn brevet heeft zegt Aernout. Harm heeft al uitgezocht dat er een verschil zit tussen 
een school en een vereniging.  
 
Zien clubs het zitten om dit te gaan faciliteren?  
Van de overheden valt niet veel te duchten, maar wel als er iemand komt die je aanklaagt. 
De verenigingsinstructeur zou dan een aparte verzekering moeten afsluiten denken een 
aantal. Martin ziet het in elk geval wel zitten om dit te gaan doen. Het is een aanvulling op 
het schoolprogramma, goed voor de doorstroming en kan drempelverlagend werken zodat 
de cursist blijft vliegen. Dit is iets wat in deze groep wel als zinvol wordt gezien om te gaan 
regelen. Maar hoe moet je het niveau aangeven van een B1-er die zou mogen gaan 
lieren/slepen bij een club? Het bestuur moet gaan kijken hoe de verzekering daarvoor 
geregeld is en hoe het zit met de aansprakelijkheid. En willen we B1-ers die alleen maar 
bergstart ervaring hebben wel laten slepen? Er moet dus een format worden bedacht welke 
eisen we aan B1-rs gaan stellen die dat mogen gaan doen. Natuurlijk moeten de lessen 
worden gestart onder rustige omstandigheden en niet direct onder thermische 
omstandigheden, zoals clubleden vaak doen. 
 
Ledenwerving en behoud leden/communicatie 
Aernout denkt dat de nieuwe plannen voor doorstroming en overige plannen die er liggen 
wel zullen helpen t.a.v. het behoud van de leden. Hierdoor snuffelen de scholen met 
cursisten wat bij de clubs, wat kan stimuleren door te gaan. 
Maar hoe krijgen we de nitwit aan het deltavliegen. Een plek waar je duovluchten kunt doen 
is stimulerend, zegt Arne. En een platform creëren, maar hoe kom je daar. 
Koos denkt dat een combinatie van scherm en delta op een veld gunstig zal zijn voor beiden. 
We zien problemen, maar niet zozeer nieuwe oplossingen. 
Het programma van Max wordt genoemd als promotiekanaal, zal vlakbij het Paleis het Loo 
worden opgenomen. Er was niemand om dit te coördineren, maar voor een aantal mensen 
op de bijeenkomst is dit de eerste keer dat ze van deze kans horen. Heleen vraagt zich af hoe 
we de hulpvragen vanuit het bestuur naar de leden kunnen verbeteren. Otto zegt dat op de 
ALV gemeld moet worden dat we allemaal verantwoordelijk zijn om te zorgen voor meer 
leden. 
Hoe krijgen we mensen aangesproken om iets te doen voor de afdeling.  
  
Rondvraag 
Harm vraagt of de afdeling eventueel de 7500 euro legeskosten wil betalen om (permanent) 
te kunnen slepen op Salland. Hij stuurt Frans een document over de hoogte van legeskosten 
bij de Provincie, Frans stuurt dat naar raadsleden van die betreffende Provincie. En Harm 
vraagt of we een Duo-C piloot willen introduceren, die al duovliegende instructie kan en mag 
gaan geven. Deze vraag wordt neergelegd bij de kadercommissie.  
Frans meldt dat zondag 25 maart weer een theorie-examen wordt georganiseerd en vraagt 
om een surveillant. Eppo wil misschien wel helpen. 
Heleen zegt dat het fijn is om hier zo met elkaar te zijn en dat wij met elkaar het deltavliegen 
levend willen houden. 
Aernout vraagt om niet meer in het verslag opgenomen te willen worden als “Randonaero”, 
aangezien dat al 4 jaar niet meer kloppend is. 
Adrie zoekt medestanders in een commissie terreinen. 



 

 

Egbert (B) laat weten het een prima bijeenkomst te hebben gevonden. 
   
Sluiting 
Rond een uur of vier sluit Egbert deze bijeenkomst, die door alle aanwezigen weer als 
plezierig en nuttig is ervaren. 
 
 
Samenvatting veiligheid: 
Elkaar aanspreken op onveilige situaties 
Verplichte hangcheck 
Boekje met huisregels en het instellen van een buddy bij elke club 
Clubs bij elkaar de protocollen moeten opvragen en met elkaar delen 
Ook het bestuur wil die protocollen graag ontvangen 
Leid mensen niet af bij de checks en indien je zelf afgeleid bent, begin de checks weer 
opnieuw 
 
Samenvatting vliegtechniek/vaardigheid: 
Door verkeerd materiaal veel piloten afhaken, vraag om advies, er is nog veel winst te 
behalen 
We moeten de aanspreekcultuur blijven aanmoedigen en feedback zien als een cadeautje 
 
Samenvatting terreinen:  
De Buizerd verliest hun veld 
Aansluiting zoeken bij andere disciplines 
In november is er een wetswijziging geweest. We zouden nu overal mogen opstijgen, een 
TUG aanvragen hoeft niet meer 
 
Samenvatting kader: 
De eis van 50 lierstarts om lierman/vrouw te mogen worden bij een club is wat veel 
Clubs kunnen een verenigingsinstructeur voordragen 
 
Samenvatting vrije keuze: 
De eisen voor een nationaal deltavliegcentrum (NDVC) passeren de revue met mogelijke 
locaties 
 
Samenvatting lessen van B 1 1/2 bij een club : 
Dit is een aanvulling op het schoolprogramma, goed voor de doorstroming en kan 
drempelverlagend werken zodat de cursist blijft vliegen 
Welk niveau moet de B1 ½ bezitten om hieraan mee te mogen doen 
Hoe zit het met de verzekering en aansprakelijkheid 
 
Samenvatting Ledenwerving en behoud leden/communicatie: 
B 1 1/2 opzet is goed voor doorstroming 
Plek waar duovliegen wordt gedaan kan nieuwe leden geven 
Combinatie van delta en scherm op één veld 
Meewerken aan het programma van Max 
Allemaal verantwoordelijk voor aanwas leden 



 

 

Actiepunten: 

 Tevredenheidsonderzoek over de opleiding d.m.v. net B2-ers een enquete, bij het 
aanvragen van het B2, te sturen. Harm Abbes heeft hier nog vragen voor. Dit wordt 
verder overgelaten aan de scholen. 

 Adrie contact opnemen met stekkenman bij de afdeling schermvliegen, over de 
soarstekken. 

 Lierkeuringen en rapporten eventueel aanpassen in de kadercommissie. Aernout 
stuurt Martin het protocol voor feedback. 

 Plus5 organiseert de volgende lezing 

 Protocollen clubs delen met elkaar en het bestuur 

 Lierboekje De Buizerd delen 

 Frans stuurt een linkje naar de 5 punten check 

 Frans maakt een overzichtje van de incidenten.  

 Adrie gaat contact opnemen met scherm en zweef voor samenwerking op hun 
terreinen 

 Provincie vragen naar niet gebruikte terreinen 

 De kadercommissie buigt zich over de minimale eisen voor het halen en houden van 
een aantekening (club)lierman 

 De kadercommissie stelt eisen op voor B1-ers die kunnen gaan vliegen onder de 
verantwoordelijkheid van een clubinstructeur 

 Het bestuur moet gaan kijken hoe de verzekering geregeld is en hoe het zit met de 
aansprakelijkheid bij B1-ers die gaan lieren/slepen bij een club. 

 Harm stuurt Frans een document over de absurd hoge legeskosten bij de Provincie, 
Frans gaat dat aanhangig maken. 

 Het bestuur onderzoekt het wel of niet vanuit de KNVvL/brevettencommissaris uit 
gaan geven van B1-brevetten 

 Allen vullen het lijstje van de stekkencommissie in over het nationaal 
deltavliegcentrum, dat Adrie nog in digitale vorm beschikbaar stelt 

 De kadercommissie gaat een voorstel maken voor de eisen en bevoegdheden voor 
DuoC 

 
Actiepunten scholen: 

 Uitzoeken waarom beginners gedurende de opleiding stoppen. Dit op een rijtje 
zetten. Heleen heeft dat al in haar jaarverslag staan. 

 
Actiepunten promotie: 

 Paul nog vragen naar promo bij survival, als doelgroep. 

 Infopakketjes voor B1 cursisten over de KNVvL, de afdeling, de clubs 
 
 
 
 
 
Annet Vieregge (secretaris afd. Deltavliegen) 
 


