
 

 
 

Agenda 
Afdelingsvergadering Schermvliegen 

najaar 2020 
 
 

Vrijdag 30 oktober 2020 

Aanvang 19.30 uur 

Locatie: Online, via Zoom,  

Zoom-login code volgt na aanmelding bij de secretaris:  

secretaris.schermvliegen @knvvl.nl  

 

 
 
 

Verzonden 16 oktober 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdeling schermvliegen; aan 
beraadslagingen en stemmingen kunnen alleen afgevaardigden deelnemen 
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1. Opening en vaststellen agenda vergadering 

 

Agenda 

1. Opening en vaststellen agenda vergadering 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 24 april 2020 

4. Wisselingen in het bestuur 

5. Naamswisseling ‘Schermvliegen’ naar ‘Paragliding’ 

6. Wijzigingsvoorstellen Reglement Schermvliegen 

7. Jaarplan 2021 

8. Begroting 2021 

9. School erkenning inventarisatie 

10. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden 

11. Rondvraag 

12. Sluiting van de afdelingsvergadering 
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2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Veiligheidscommissies Schermvliegen en Paramoter onderzoeken hoe zij 
samenwerking kunnen versterken. 

- Veiligheidscommissie heeft scholen en clubs benaderd om te informeren naar naam 
en contactgegevens veiligheidsmanagers. 

- Lier keuringseisen versie 2.4 met tekstuele aanpassing tov versie 2.3 (bijlage volgt). 
 
 

3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 24 april 2020 

Het verslag is bijgevoegd (Bijlage 1). Gezien de situatie rondom Corona en het gebrek aan 
onderwerpen is besloten de te bespreken onderwerpen per e-mail te verrichten. 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering stelt het verslag van de voorjaarsvergadering 24 april 2020 vast. 

 

 

4. Wisselingen in het bestuur 

Saskia Moen heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid met de portefeuille Veiligheid en Techniek. 
Met haar ervaring in veiligheidsmanagement vanuit werk acht het bestuur haar een geschikte 
kandidaat.  
 
Jurjen Schetsberg heeft sinds dit voorjaar in het bestuur als nog niet benoemd bestuurslid de 
portefeuille opleidingen waargenomen. Gezien tijdsgebrek heeft Jurjen besloten zich terug te 
trekken uit het bestuur. 
 
Marga van Woensel heeft aangegeven te willen stoppen. Aangezien er nog geen geschikte vervanger 
is gevonden blijft Marga haar bestuurstaken vervullen. We zijn haar daar heel dankbaar voor. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Mochten er geïnteresseerden zijn in een portefeuille, dan horen we dat graag via 
bestuur.schermvliegen@knvvl.nl. 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering stelt Saskia Moen in als nieuw bestuurslid met de portefeuille Examens 
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5. Naamswisseling ‘Schermvliegen’ naar ‘Paragliding’ 

Het bestuur brengt een Wijzigingsvoorstel in rondom de naamgeving van de Afdeling van 
Schermvliegen naar Paragliding. Dit betreft: 

1. Een wijziging in voor het Reglement Schermvliegen; 
2. Verandering van de term Schermvliegen naar Paragliding vanuit de KNVvL 

gerelateerde communicatie en documenten; 
3. Een naamswijziging van de 'KNVvL afdeling Schermvliegen' naar 'KNVvL afdeling 

Paragliding'; 

Reden hiertoe is dat Schermvliegen geen gebruikelijke term is binnen onze sport anno 2020. 
De gangbare term om onze sport te duiden is paragliding of als werkwoord paragliden. De 
term Schermvliegen wordt vrijwel alleen nog gebruikt binnen KNVvL context. Het voorstel is 
daarom om de naam Schermvliegen om te zetten naar Paragliding. 
 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering gaat akkoord met de voorgestelde naamswisseling 
 

 

6. Wijzigingsvoorstellen Reglement Schermvliegen 

Het bestuur brengt een wijzigingsvoorstel voor het Reglement Schermvliegen in (bijlage 2 
met een verwijzing naar bijlage 5). 
 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering keurt de ingediende wijzigingsvoorstellen goed. 

 
 

7. Jaarplan 2021 

Het Jaarplan van 2021 is bijgevoegd (bijlage 3). 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering keurt het jaarplan van 2021 goed 
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8. Begroting 2021 

De begroting van 2021 is bijgevoegd (bijlage 4). 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering keurt de begroting van 2021 goed 

 
 

9. School erkenning inventarisatie 

Presentatie door Marc van Woensel over de bevindingen van zijn onderzoek binnen de 

scholen om te komen tot een systeem van school erkenning. Zie bijlage 6. 

Doel: bespreking en vaststellen vervolgacties. 

 

 

10. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden 

 
11. Rondvraag 

 

12. Sluiting van de afdelingsvergadering 

 


