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Aangevulde Agenda
Afdelingsvergadering Schermvliegen
najaar 2016
Vrijdag 11 november 2016
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Leusden
Philipsstraat 18, Leusden

Verzonden 30 oktober 2016
Aanvullingen: agendapunt 5 en bijlage 2

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 15 april 2016
4. Jaarplan en begroting 2017
5. Twee aanpassingen reglement Schermvliegen
Aanvulling agenda: Derde aanpassing reglement Schermvliegen
6. Benoeming bestuursleden
7. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden
8. Sluiting van de afdelingsvergadering

Bijlagen:
1 Vragen Action Air Sports over tandemvliegen en verzekering
2 Gedetailleerde begroting 2017
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2. Mededelingen en ingekomen stukken
A) Vrijstelling voor delen van het theorie-examen
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. Aan houders
van andere brevetten worden geen vrijstellingen verleend.
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.

B) Vragen van Action Air Sports over Tandemvliegen
Zie bijlage voor de vragen. Het bestuur zal mondeling reageren
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3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 15 april 2016

Nr

Agendapunt

Verslag

1

Opening en
vaststellen
agenda
vergadering

John Joosten heet iedereen van harte welkom op de nieuwe
locatie in Leusden. Aanwezig zijn de volgende bestuursleden,
afgevaardigden en belangstellenden:
Bestuur
John Joosten
Wouter Stigter
Marga van Woensel
Bas van Duijn
Sanne Both
Jeroen Buis
Afgevaardigden
Ad van den Akker
Andre Wierenga
Sonja Wierenga
Max Wout
Yiri IJsselsteijn
Arjan Pool
Andre Bizot
Huub Coumans
Joost Visschedijk
Edwin Grootoonk
Bas Wassenaar
Leontien Kragten
Paul Blok
Jan Sikking
Marc Schoonhoven
Belangstellenden
Erik Louwes
Job Seesink
Bavo Seesink
Henk van Schaik

Portefeuille
Voorzitter
Secretaris, communicatie
Penningmeester, wedstrijden
Examens
Opleidingen
verhinderd
Vereniging
PTN
Para Adventure
Para Adventure
Para Adventure
Para Adventure
Pro Air
Pro Air
Falcon Air
Plus 4
Plus 4
Individuele leden
Individuele leden
Individuele leden
Individuele leden
Cloud to Cloud

De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld.
2

Mededelingen en
ingekomen
stukken

John Joosten meldt met gepaste trots de verschijning van de eerste editie
van Lift, het nieuwe blad dat de afdelingen Deltavliegen en
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Nr

Agendapunt

Verslag
Schermvliegen samen uitbrengen. De reacties op het blad zijn zeer
positief en de makers krijgen een warm applaus van de aanwezigen.
Vervolgens kondigt John aan dat hij bij de najaarsvergadering 2016 het
stokje wil overdragen aan een nieuwe voorzitter. Werk, gezin en andere
hobby (muziek: John speelt bas) blijken qua tijdsbeslag helaas niet te
combineren met het voorzitterschap. Er zal een profielschets worden
gemaakt en een oproep worden gedaan voor gegadigden voor het
voorzitterschap.

3

4

Vaststellen
verslag
afdelingsvergader
ing 13 november
2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen
jaarverslag en
jaarrekening 2015

John Joosten geeft de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen
over het jaarverslag en de jaarrekening.

Naar aanleiding van het verslag vraagt Leontien Kragten of er gebruik is
gemaakt van het aanbod van Arjan Pool om als intermediair op te treden
bij de klachten over de examencommissie die Jan Sikking tijdens de
najaarsvergadering heeft aangeroerd. Jan Sikking geeft aan dat daarvan
geen gebruik is gemaakt.
Op de vraag of er actie is ondernomen ten aanzien van de vergrijzing van
ons ledenbestand antwoordt John Joosten dat dit niet het geval is. Wel is
op het niveau van de koepel steun gegeven aan het initiatief van ‘Air
Cadets’. De suggestie wordt gedaan voor een goedkoper lidmaatschap
voor studenten. Bas van Duijn antwoordt dat ook scholen en
verenigingen voordelen kunnen geven aan studenten. De kosten van
materiaal en (lier)vluchten zijn immers doorgaans hoger dan de kosten
van lidmaatschap van de KNVvL.

Over het speerpunt soaraantekening vraagt Arjan Pool of de aantekening
automatisch wordt bijgeschreven voor houders van brevet 2-berg.
Wouter Stigter antwoordt dat dit niet het geval is: leden moeten dit zelf
aanvragen vóór 1 januari 2017. Dat kan afzonderlijk of bij verlenging van
het brevet, via het formulier op de website van het KEI. Er zal in de
nieuwsbrief en Lift nog eens op gewezen worden.
Jan Sikking vraagt waarom er in 2015 geen bijdrage van de scholen is
geïnd. Marga van Woensel antwoordt dat haar dit als nieuwe
penningmeester onbekend was. Met het oog op het gunstige
Afdelingsvergadering Schermvliegen Najaar 2016

Pagina 5 van 29

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen

Nr

Agendapunt

Verslag
jaarresultaat heeft zij eenmalig afgezien van de inning, ook omdat voor
haar toen onvoldoende duidelijk was wat daar voor de scholen tegenover
stond. Jan Sikking geeft aan dat scholen bijvoorbeeld tegen gereduceerd
tarief kunnen adverteren in Lift.
Jan Sikking doet de suggestie dat naast bestuurs- en commissieleden ook
de afgevaardigden voor de ledenvergadering in aanmerking zouden
kunnen komen voor een reiskostenvergoeding. Het levert niet meteen
steun op uit de zaal. John Joosten nodigt Jan uit om voor de
najaarsvergadering een voorstel te doen.
Jan Sikking vraagt of het klopt dat er in 2017 geen nieuwe ronde van de
instructeursopleiding start. Daarnaast doet Jan de suggestie om ook iets
voor hulpinstructeurs te organiseren. Sanne Both antwoordt dat dit klopt:
er is dat jaar jammer genoeg onvoldoende menskracht beschikbaar. Dit is
tijdig aan scholen bekend gemaakt en heeft geleid tot enkele extra
aanmeldingen voor de opleiding van 2016. De suggestie om voor
hulpinstructeurs iets te organiseren neemt Sanne graag in overweging.
Jan Sikking vraagt waarom er zulke hoge eisen worden gesteld aan de
deelnemers van het NK Berg. Marga van Woensel antwoordt dat ons NK
onderdeel uitmaakt van het British Open en dat de Britten de eisen
hebben opgeschroefd op basis van afspraken gemaakt in CIVL (de
wedstrijdtak van de EHPU). Dat was ook voor haar een verrassing en iets
waar we geen invloed ophebben. Dat is een van de redenen waarom zij
dit jaar zelf meedoet met het Belgisch Open, om ervaring op te doen met
(het organiseren van) wedstrijdvliegen en alles wat daarbij komt kijken.
Wellicht dat in 2017 het NK Berg niet meer onderdeel uitmaakt van het
British Open, om zodoende zelf meer invloed te hebben op de organisatie
en voorwaarden voor deelname.
Andre Bizot vraagt of het opstellen van een topsportplan een taak is voor
de afdeling of voor de koepel; de koepel heeft immers een
topsportcoördinator in dienst. Marga van Woensel antwoordt dat als
afgeleide van het plan van de koepel (dat er nog niet is) een plan voor en
door de afdeling moet worden opgesteld.
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Nr

Agendapunt

Verslag
Na beantwoording van alle vragen worden het jaarverslag en de
jaarrekening 2015 ongewijzigd vastgesteld.

5

Voorstel voor
verkrijgen tweede
aantekening

Tijdens de najaarsvergadering 2015 is dit onderwerp uitgebreid
besproken. Besloten is dat het bestuur op basis daarvan een voorstel
doet. Het bestuur is van mening dat het alleen gaat om de juiste
interpretatie van het reglement Schermvliegen. Concreet stelt het
bestuur dat de interpretatie als volgt moet luiden:
Een piloot krijgt zijn volgende aantekening op het niveau dat de
instructeur, die de luchtwaardigheids-verklaring afgeeft,
verantwoord vindt. Dit niveau kan nooit hoger zijn dan het
niveau van zijn bestaande aantekening(en).
Job Seesink vraagt hoe dit dan in de praktijk werkt. Wouter Stigter
antwoordt dat een piloot die in bezit is van bijvoorbeeld brevet 3-berg de
opleiding voor brevet 2-lier gaat volgen. Op basis van de reductieregeling
moet de piloot (feitelijk is die weer cursist) dan tenminste 20 liervluchten
maken. Vervolgens is het aan de instructeur om te beoordelen op welk
niveau hij de luchtwaardigheidsverklaring voor de aantekening lierstart
afgeeft: 2 of 3. Dat kan de betreffende instructeur bijvoorbeeld doen op
basis van het logboek van de piloot en/of zijn waarneming in de bergen
(zoals tijdens de opleiding van de piloot voor diens bergbrevet, tijdens
een aanvullende cursus of tijdens een vliegreis). Het is daarom verstandig
om met de instructeur daar vooraf over te praten en afspraken te maken.
Deze uitleg is ook van toepassing indien een piloot in het bezit is van
brevet 3-lier en zijn bergbrevet wil halen. Voor een piloot die brevet 2berg, -lier of -soar bezit geldt dat hij zijn volgende aantekening alleen op
niveau 2 kan halen.
De afdelingsvergadering is het eens met deze interpretatie van het
reglement.
Het formulier van de luchtwaardigheidsverklaring zal worden aangepast,
zodat de instructeur duidelijk kan aangeven voor welk niveau de
verklaring is afgegeven.

6

Route voor
versterking van

Erik Louwes geeft een presentatie over de voorstellen van een
werkgroep op koepelniveau voor de Route voor versterking van de
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Nr

Agendapunt

Verslag

de KNVvL 2016 en
benoeming
afgevaardigden
Ledenraad

KNVvL. De voorstellen komen voort uit een inventarisatie van de
knelpunten in het functioneren van de KNVvL door een eerdere
werkgroep. Nu zijn concrete voorstellen gedaan hoe de knelpunten
weggenomen kunnen worden. Doel is om (weer) gezamenlijk de
belangen te behartigen van de kleine / recreatieve luchtvaart en
duidelijkheid te scheppen in de rollen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van alle betrokkenen.
Tijdens een informele bijeenkomst van de Ledenraad van de KNVvL op 13
april 2016 zijn de voorstellen besproken. Nadat eerst vooral veel oud zeer
aan de orde kwam, volgde na de pauze een constructieve bespreking.
Gevoelige punten zijn het verminderen van het aantal leden van het
Hoofdbestuur en van de Ledenraad, als middel om tot een werkbare
hoeveelheid personen te komen, die constructief kan vergaderen over de
inhoud. Daarbij is het meer nog dan nu de bedoeling dat de professionals
van het verenigingsbureau de uitvoerende werkzaamheden verrichten.
Erik geeft aan dat het de bedoeling is dat over 1 jaar we binnen de koepel
fatsoenlijk met elkaar omgaan en we het leuk vinden wat we doen. Er zal
dan sprake moeten zijn van een verbeterde samenwerking tussen
afdelingen onderling en met het verenigingsbureau. Op onderdelen
zullen de voorstellen of het tempo van invoeren worden aangepast op
basis van de gemaakte opmerkingen tijdens de informele Ledenraad. Op
25 mei 2016 vindt de formele behandeling plaats tijdens de
voorjaarsvergadering van de Ledenraad van de KNVvL. De vermindering
van het aantal Hoofdbestuursleden en leden van de Ledenraad zijn naar
verwachting de gevoeligste punten.
John Joosten bedankt Erik voor zijn heldere uitleg over de voorstellen; de
zaal onderstreept dit met applaus.
Op voorstel van het afdelingsbestuur worden nog eenmaal (ex)
bestuursleden benoemd tot afgevaardigde voor de Ledenraad van de
KNVvL. In de toekomst zullen dit leden van de afdeling worden. Een van
de voorstellen van de werkgroep is namelijk het vermijden van
dubbelfuncties. De afdelingsvergadering stemt unaniem in met de
volgende benoemingen: Wouter Stigter, Erik Louwes, André Bizot en
Marga van Woensel worden benoemd tot afgevaardigde. Als
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Nr

Agendapunt

Verslag
plaatsvervangende afgevaardigden worden Bas van Duijn, Sanne Both en
Jeroen Buis benoemd.

7

Overige
voorstellen en
vragen van
afgevaardigden

Joost Visschedijk heeft namens de vereniging Plus 4 vijf ragen ingediend,
die een voor een worden behandeld.
1) Volgens een e-mail van de luchtvaartpool zou de collectieve WAverzekering van de afdeling ook gelden voor liermannen: (..) bevestig
ik u hierbij dat de aansprakelijkheid veroorzaakt door lieractiviteiten
zijn gedekt onder de KNVvL polis. Volgens Joost moet dit worden
opgenomen in artikel 6 van het reglement Schermvliegen
Antwoord: het bestuur is van mening dat dit goed nieuws is, maar
dat uit de e-mail toch niet voldoende duidelijk wordt wat er gedekt
wordt. Om die duidelijkheid te krijgen zal er contact worden
opgenomen met de luchtvaartpool. Zodra er duidelijkheid is zal dit
bekend worden gemaakt.
2) Waarom moet men lid zijn van de KNVvL om en brevet verlenging
aan te vragen? Dit is bij andere afdelingen van de KNVvL ook niet het
geval?
Antwoord: er is in het verleden door de afdeling voor gekozen om
brevetten een beperkte geldigheidsduur toe te kennen. Voor zowel
eerste afgifte als verlenging is als voorwaarde opgenomen dat men
lid van de afdeling moet zijn. Enkele andere afdelingen (zweefvliegen
en ballonvaren) hebben rijks erkende brevetten. Daarbij is het
wettelijk niet toegestaan om daar een verplicht lidmaatschap van de
KNVvL (of een andere organisatie) aan te verbinden. Als afdeling
hebben we baat bij zoveel mogelijk leden om bijvoorbeeld de
belangen van het schermvliegen te kunnen verdedigen bij de
overheid. Het bestuur erkent dat dit permanent vraagt om uitleg aan
onze leden wat de afdeling en de koepel voor meerwaarde voor hen
heeft.
3) Sinds enige tijd hebben we een beperkte vrijstelling in de
Nederlandse Transponder Mandatory Zones. Maar is dit wel
effectief? Ik heb her en der geluiden opgevangen dat de
luchtruimcontroleafdelingen de ondergrens voor het waarneembare
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Nr

Agendapunt

Verslag
TMZ-verkeer hoger zetten zodat het recreatieve vliegverkeer eruit
gefilterd wordt op de mooie vliegdagen. Volgens mij zien vliegtuigen
met een transponder ander vliegtuigen niet. Zou het niet veel beter
zijn een volledige TMZ-vrijstelling te verkrijgen, maar wel uitgerust te
zijn met een FLARM zodat het vliegverkeer elkaar wel opmerkt zodra
ze elkaar binnen 2,5 km naderen. Kan hier onderzoek naar gedaan
worden? http://flarm.com/. Een FLARM is technisch wel mogelijk
voor ons.
Antwoord: Arjan Pool antwoordt dat de veronderstelling dat de
luchtverkeersleiding het recreatieve TMZ-verkeer er uitfiltert niet
klopt. Het enige dat de luchtverkeersleiding kan doen is een knop
indrukken waardoor gedurende enige seconden het recreatieve
verkeer wordt uitgefilterd. Dit gebeurt om een goed beeld te krijgen
van de grote luchtvaart en militaire toestellen. Paul Blok vult aan dat
met de moderne apparatuur en programmatuur het mogelijk is om
desnoods elke transponder afzonderlijk te filteren. Vroeger kon dat
niet en toen gebeurde inderdaad weleens wat Joost in zijn vraag
aangaf. Nu is dat niet meer aan de orde.
4) Een opleidingsbevoegde-lierman moet volgens het regelement aan
de volgende praktijk eisen voldoen (artikel 37). Een instructeur mag
daarentegen eveneens hetzelfde lierbrevet afgeven maar deze hoeft
slechts in het bezit te zijn van de aantekening lierman. Joost vult aan
dat voor een vereniging als Plus 4 het heel moeilijk is om aan de eisen
van artikel 37 te kunnen voldoen.
Antwoord: dit onderwerp is tijdens de najaarsvergadering 2015
uitvoerig besproken, met dit als resultaat. Indien Plus 4 dit wil
veranderen, kunnen zij een voorstel indienen.
5) Een aspirant opleidingsbevoegd lierman moet volgens artikel 37, lid
e, een goedkeuring van een instructeur met aantekening lierman
hebben. Echter de instructeur heeft deze bevoegdheid niet.
Antwoord: deze bevoegdheid moet inderdaad nog aan artikel 52 lid b
worden toegevoegd als uitvloeisel van het besluit tijdens de
najaarsvergadering 2015.
Overige vragen van leden / rondvraag:
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Nr

Agendapunt

Verslag
Huub Coumans vraagt naar de berichtgeving aan scholen en
verenigingen. Hij heeft al meerdere malen zelf moeten vragen naar
activiteiten, terwijl andere scholen en verenigingen daar wel bericht over
hebben gekregen. Het bestuur zegt toe daar (nog) zorgvuldiger mee om
te zullen gaan.
Huub Coumans vraagt waarom er door de afdeling geen berichten zijn
opgenomen in de nieuwsbrief over de World Air Games. Wouter Stigter
antwoordt dat de berichtgeving door de koepel is verzorgd voor alle
onderdelen van de World Air Games en dat er daarom door de afdeling
geen berichten over het schermvliegen zijn opgenomen in de eigen
nieuwsbrief.
Paul Blok vraagt of er inmiddels een PR-commissie is gevormd. Wouter
Stigter antwoordt dat dit niet het geval is. Als er leden zijn die zich
daarvoor willen aanmelden dan zijn ze van harte welkom.
Joost Visschedijk vraagt of scholen en verenigingen worden
geïnformeerd over de nieuwe situatie rondom vliegveld Twente. Wouter
Stigter antwoordt dat dit inderdaad zal gebeuren, namelijk via website en
nieuwsbrief.
John Joosten meldt dat scholen die nog ongebruikte, papieren B1brevetten hebben liggen, zij deze kunnen opsturen naar het
verenigingsbureau. De oorspronkelijke aanschafprijs van 10 euro per stuk
zal dan worden vergoed aan de scholen.

8

Sluiting van de
afdelingsvergader
ing

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

Besluit:
de afdelingsvergadering stelt het verslag van de Voorjaarsvergadering van 15 april 2016 vast.
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4. Vaststellen jaarplan en begroting 2017 afdeling Schermvliegen KNVvL
A. Jaarplan 2017
Het bestuur heeft net als afgelopen jaren een Jaarplan opgesteld. Daarin zijn per onderwerp en
portefeuille resultaten geformuleerd die het bestuur in 2017 wil bereiken.
1. SITUATIESCHETS AFDELING
a. Leden afdeling per 1 oktober 2016
De afdeling Schermvliegen heeft per 1 oktober 2016 in totaal 1621 leden, 46 meer dan per 1 oktober
2015. Zoals gebruikelijk is tijdens het jaar een toename te zien van het aantal leden, dat door
opzeggingen aan het einde van het jaar weer terugloopt. 2015 lijkt een kleine dip in het gemiddelde
ledenaantal wat in 2016 weer is rechtgetrokken. Inmiddels is 11% van de leden vrouw. Het oudste,
nog vliegende(!), lid is van 1930. Het jongste lid is van 2002.
Jaar

1 januari

1 oktober

31 december

gemiddeld

2016

1473

1621

2015

1460

1575

1648

1554

2014

1496

1581

1635

1565

2013

1489

1584

1609

1549

2012

1468

1584

1486

1477

2011

1483

1570

1463

1473

2010

1464

1566

1480

1472

2009

1447

1553

1460

1454

Gemiddeld = (aantal per 1-1 plus aantal per 31-12) / 2
b. Bestuur
Ten tijde van het samenstellen van het jaarplan zijn er twee vacatures in het bestuur. Het gaat om de
volgende portefeuilles:
-

-

Voorzitter, Belangenbehartiging: nu samen door één bestuurslid vervuld: John Joosten. John
heeft aangegeven het voorzitterschap met veel plezier te vervullen, maar komt tijd te kort omdat
er voldoende aandacht aan te kunnen besteden.
Veiligheid: Jeroen Buis. Jeroen is momenteel op wereldreis en weet niet of hij daarna in het
bestuur wil terugkeren

In het voorjaar van 2017 komen daar de vacatures van de portefeuilles Secretaris en Communicatie
bij, die nu samen door één bestuurslid worden vervuld: Wouter Stigter. Hij heeft aangegeven dat zijn
motivatie afneemt om de portefeuilles te blijven vervullen.
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Er hebben zich inmiddels drie kandidaten gemeld, die kunnen worden benoemd tijdens de
najaarsvergadering 2016. De vacatures voor voorzitter, kwaliteitsmanagement en scholen zijn nog
niet ingevuld. In het kader van de Route voor versterking van de KNVvL 2016, waarover de afdeling in
het voorjaar van 2016 is geïnformeerd, wil het bestuur kijken welke functies in het bestuur een plek
behouden en welke functies beter in een commissie tot hun recht komen.
Portefeuille

Naam

Einde termijn Opmerking

Voorzitter

Vacature

Nog geen kandidaat
gevonden

Belangenbehartiging

Vacature

Kandidaat gevonden

Secretaris,
communicatie

Wouter Stigter

Penningmeester,
wedstrijden

Marga van
Woensel

Najaar 2019 Herkiesbaar in 2019 (en in
2023)

Brevetteringen &
Opleidingen

Sanne Both

Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 (en in
2022)

Examens

Bas van Duijn

Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 (en in
2022)

Veiligheid en techniek

Vacature

Kandidaat gevonden

Kwaliteitsmanagement,
scholen

Vacature

Nog geen kandidaat
gevonden

Voorjaar 2017 Kandidaat gevonden

2. DOELSTELLINGEN 2017 AFDELING SCHERMVLIEGEN
A. Algemeen
De doelstellingen van de afdelingen zijn afgeleid van de doelstellingen van de KNVvL en richten zich
op het ontwikkelen van de (sport)activiteiten die kenmerkend zijn voor deze afdeling. De primaire
doelstellingen van de afdeling zijn:
−
−
−
−
−

Het behartigen van de belangen van de leden
Het verlenen van diensten en producten aan de leden
Het bevorderen van een veiligheidsbesef
Het op peil houden van de kennis en kunde van de leden
Het promoten van schermvliegen
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B. Speerpunten 2017
VOORZITTER EN BELANGENBEHARTIGING
Soar-problematiek
We blijven ons als bestuur inzetten op het behouden van de huidige officiële soarstekken:
Langevelderslag, Maasvlakte en Zoutelande. Naast het behouden van de stekken werken we ook aan
een positief beeld van het paragliden in de duinen en een beter gedrag van de piloten. We willen
samen met de stek beheerders en scholen komen tot een bewustwording van de risico’s van de
sport. Door goede opleidingen en piloten aanspreken op ongewenst gedrag willen we de soar
problematiek verminderen.
Daarnaast blijven we proberen om voor meer stekken een officiële status te verkrijgen. Daartoe gaan
we in gesprek met de beheerder(s) van de betreffende stranden en duinen, om te beginnen in Wijk
aan Zee.
Erkenning brevetten en opleidingen in het buitenland
Naar aanleiding van maatregelen in Oostenrijk ontstond onduidelijkheid over de erkenning van onze
brevetten en opleidingen in het buitenland. In 2016 zijn daarnaast door Frankrijk vragen gesteld over
de erkenning van onze opleiding tot instructeur. Aan Oostenrijk hebben wij (samen met Delta)
kunnen aantonen dat de eisen van onze brevetten niet onderdoen voor die van Oostenrijk, ondanks
dat het niet door of namens de overheid wordt afgegeven. Met Frankrijk vindt nog
informatieuitwisseling plaats om duidelijkheid te scheppen. Het streven van het bestuur blijft om
onze brevetten en opleidingen in zoveel mogelijk landen erkent te houden of te krijgen, zonder dat
sprake is van rijkserkenning.
✓ Resultaat 2017: we behouden of verkrijgen in zoveel mogelijk landen erkenning van onze
brevetten en opleidingen.
EHPU
Nederland is lid van de European Hanggliding and Paragliding Union en neemt actief deel aan
discussies en overleggen in en van de EHPU en zijn commissies. De afdelingen deltavliegen en
schermvliegen trekken samen op in dit verband. Belangrijkste onderwerpen zijn de normering van
materiaal en de Europese regelgeving. Bij het materiaal staat veiligheid voorop, terwijl bij regelgeving
een minimum aan belemmeringen, gecombineerd met veiligheid, de inzet is.
Samenwerking met Delta
In 2013 zijn de eerste verkennende stappen gezet om te komen tot (verdergaande) samenwerking
met de afdeling Deltavliegen (voorheen Zeilvliegen). Beide besturen hebben geconstateerd dat de wil
er is en onderschrijven de doelen ervan:
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−

sterker staan richting overheden en (maatschappelijke) organisaties door krachtenbundeling,

−

betere service aan onze leden door groter draagvlak voor ontwikkelingen,

−

voorkomen van dubbelingen in bestuur en ondersteuning.

In 2016 is de uitgave van het ledenblad gezamenlijk opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een mooi,
nieuw blad de Lift dat goed door de leden van beide afdelingen is ontvangen.
Er is twee keer gezamenlijk overlegd, beide overleggen waren zeer constructief dit heeft geleid tot
nog meer samenwerking, zoals het plan voor gezamenlijke stekbeheerder Maasvlakte; gezamenlijke
aangepaste EHBO-cursusavond en gezamenlijke aanpak van het brevettenprobleem in Oostenrijk.
Daarnaast hebben de commissies examens en veiligheid regelmatig afstemming.
In 2017 willen we verder gaan om langs de weg der geleidelijkheid de samenwerking vorm te geven.
✓ Resultaat 2017: de beide afdelingen stellen gezamenlijk een tijdpad op om de samenwerking
handen en voeten te geven. Daarin moet ook duidelijk worden of samengaan op termijn
gerealiseerd kan worden.
SECRETARIS
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar op het kantoor van de KNVvL in Woerden of via
skype. Aan de orde komt de voortgang van de realisatie van de doelen voor 2017, de lange termijn
ambities en allerhande actuele zaken. Het bestuur wil de leden meer en vaker informeren over de
voortgang die het maakt in het realiseren van de ambities en over actuele zaken.
✓ Resultaat 2017: leden worden regelmatig via de website, digitale nieuwsbrief en Lift
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en de voortgang van de realisatie van de ambities.
Afdelingsvergaderingen
Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Afdelingsvergadering. Dat gebeurt in het voorjaar en
in het najaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar resp.
worden voorstellen gedaan voor het komende jaar en wordt gesproken over de gang van zaken
binnen de afdeling. Verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en beschikbaar op de website.
De afdelingsvergaderingen in 2017 zijn voorlopig gepland op vrijdag 21 april en vrijdag 24 november
in Hotel van der Valk in Leusden.
✓ Resultaat 2017: de vergaderingen worden zorgvuldig voorbereid en de verslagen zijn binnen 1
week voor de bestuursleden resp. afgevaardigden in concept beschikbaar. Na een reactietermijn
van 3 weken worden de definitieve conceptverslagen op de website gepubliceerd. De formele
vaststelling gebeurt in de eerstvolgende afdelingsvergadering.
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PENNINGMEESTER
Verslaglegging 2016 en begroting 2018
De penningmeester doet tijdens het voorjaarsvergadering verslag van het financieel resultaat over
het jaar 2016. Gedurende het jaar draagt de penningmeester zorg voor het juist boeken van kosten
en baten. Tijdens de najaarsvergadering licht de penningmeester de begroting 2018 toe.
✓ Resultaat 2017: de afdeling heeft voor 2016 een correct financieel resultaat
✓ Resultaat 2017: de afdeling heeft voor 2018 een sluitende begroting.

EXAMENS
Theorie-examens
Net als in de afgelopen twee jaren zal er in 2017 ook weer drie keer theorie-examen afgenomen
worden. De kwaliteit van alle vragen in de database is in 2016 bijgewerkt, de focus voor 2017 ligt op
het verder uitbreiden van de database, zodat bij alle exameneisen ook meerdere vragen bestaan. Het
onderwerp “human performance” en relatie met gezond en veilig vliegen zal daarbij extra aandacht
krijgen. In 2016 is de wens uitgesproken in de toekomst digitaal en op locatie te gaan examineren.
We hebben het afgelopen jaar gebruikt om orde op zaken te stellen v.w.b. de kwaliteit van de
examens, dit was nodig als basis. In 2017 kunnen we gaan beginnen met de eerste stap van dit
digitaliseren: het raadplegen van (externe) deskundigen en verkennen wat de voor- en nadelen zijn
en wat er moet gebeuren om tot die digitaliseringsslag te komen.
✓ Resultaat 2017: de database met vragen wordt verder verbeterd en uitgebreid
✓ Resultaat 2017: Verkenning digitalisering uitgevoerd; er is een beeld bij wat er moet gebeuren
om te digitaliseren en waar rekening mee gehouden moet worden

SCHOLEN
Erkenningen scholen en verenigingen
De erkenningen van Scholen en verenigingen zijn op dit moment een bijna pro-forma
aangelegenheid. Scholen en verenigingen moeten verklaren aan de voorwaarden te voldoen. We
willen onderzoeken of het voldoen aan de kwaliteitseisen en de veiligheidseisen duidelijk toetsbaar
gemaakt kan worden en een vorm van erkenning kiezen die past bij de “nieuwe norm”.
✓ Resultaat 2017: het aantal erkende scholen en verenigingen blijft in 2017 tenminste gelijk en er
wordt onderzocht of er een duidelijke richting aangegeven kan worden of er op basis van nieuwe
voorwaarden een erkenning kan komen op basis van “werkelijk presteren”.
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COMMUNICATIE
Communicatie
In 2015 is de vernieuwde website van de KNVvL van start gegaan, waar de website van de afdeling
integraal onderdeel van is. De website is een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige. Het
bestuur besteedt permanent aandacht aan het actueel houden van de informatie en streeft naar het
regelmatig plaatsen van nieuwsberichten. Vanaf het voorjaar 2015 wordt een digitale nieuwsbrief
aan de leden gestuurd, gebaseerd op de nieuwsberichten op de website. Dit gebeurt zoveel mogelijk
wekelijks, maar is afhankelijk van het nieuwsaanbod.
Lift
Vanaf 2016 brengen de afdeling Delta en Schermvliegen gezamenlijk het blad Lift uit, dat vier keer
per jaar verschijnt. Er zijn inmiddels twee nummers verschenen en die zijn door de leden van beide
afdelingen zeer positief ontvangen. Het nieuwe blad is in omvang toegenomen, zonder dat dit tot
hogere kosten heeft geleid.
Het is van belang om het aantal advertenties substantieel te vergroten voor een beter ‘financieel’
draagvlak. Het verzenden van Lift naar aspirant-leden maakt onderdeel uit van het vergroten van de
interesse voor adverteerders en schoolhouders om te adverteren. Lift is tot nu toe de belangrijkste
mogelijkheid om met alle leden gezamenlijk contact te hebben.
✓ Resultaat 2017: er verschijnen vier edities van het blad Lift en de advertentie-inkomsten nemen
met 10% toe ten opzichte van de gerealiseerde inkomsten in 2016.
Vliegsportbeurs
De Afdeling Schermvliegen is in samenwerking met de Afdeling Deltavliegen jaarlijks
vertegenwoordigd op de Vliegsportbeurs op de laatste zondag in januari. De afdeling speelt geen rol
in de organisatie van de beurs, maar geeft wel support. De aanwezigheid tijdens de beurs is een
belangrijke mogelijkheid om bij te praten met afdelingsleden en belangstellenden voor het
schermvliegen. In 2017 wordt weer deelgenomen aan de beurs.
✓ Resultaat 2017: de afdeling is vertegenwoordigd tijdens de vliegsportbeurs.

BREVETTERINGEN EN OPLEIDINGEN
Opleiding en brevettering
In 2016 is weer een instructeursopleiding gestart met 9 kandidaten. In 2016 zijn er (tot September) 3
instructeurs bijgekomen. Twee uit de groep die in 2015 waren gestart met hun opleiding en 1 uit een
eerdere jaargang.
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In verband met een tekort aan cursusstaf zal er in 2017 geen opleiding worden gegeven. Deze tijd
wordt gebruikt om nieuwe opleiders te werven en om de huidige cursus te evalueren. Tevens
worden in 2017 weer twee instructeursbijeenkomsten gehouden.
✓ Resultaat 2017: er zijn twee instructeursdagen gehouden en alle instructeurs hebben tenminste
twee dagdelen daaraan deelgenomen.
VEILIGHEID EN TECHNIEK
Veiligheid en techniek
In 2017 zullen zoals gebruikelijk twee periodieke lierkeuringen worden uitgevoerd.
Met de invoering van het VMS bij de clubs en scholen is een eerste instrumentele stap gezet in het
kader van verhoging van het veiligheids besef. Hierop gaan we in 2017 doorbouwen en een
gezamenlijke zoektocht starten naar wat wij als vereniging belangrijk vinden op het gebied van
veiligheid en hoe onze veiligheidscultuur er uitziet en zou moeten zien.
✓ Resultaat 2017: de veiligheidscommissie doet verslag van de meldingen en de uitgevoerde
onderzoeken.
✓ Resultaat 2017: De dialoog over veiligheidscultuur is opgestart
KWALITEITSMANAGEMENT
Kwaliteitsmanagement
De reglementen zijn nooit af: er komen telkens weer nieuwe ontwikkelingen. Het afdelingsbestuur
houdt de vinger aan de pols en zal zo nodig voorstellen doen voor verbeteringen.
✓ Resultaat 2017: het bestuur zorgt voor uitvoering van de aanpassingen en doet zo nodig
voorstellen voor verbeteringen met als doelstelling de leesbaarheid te verbeteren en de
structuur te doorgronden.
Auditcommissie
De auditcommissie is in 2015 en 2016 niet actief geweest wegens gebrek aan tijd en focus. Mede
door wisselingen in het bestuur en de permanente vacature op dit vlak. Er is in 2016 echter een hoop
veranderd in de regelgeving dus blijft het doel om de audits weer op te pakken. Als in 2017 de
commissie weer op sterkte komt, wil de audit commissie de bezoeken weer oppakken en een audit
doen op de scholen in het veld.
✓ Resultaat 2017: De auditcommissie zet de bezoeken aan de scholen voort, zoveel als mogelijk
ook in praktijksituaties tijdens vliegweken of lierdagen van de scholen.
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WEDSTRIJDZAKEN
Sportbeleid
Schermvliegen is zowel recreatie als sport. In veel sporten wordt onderscheid gemaakt in
breedtesport en topsport. Daarbij vervult het topsportdeel vaak de rol van boegbeeld. In 2016 willen
we het topsportbeleid van de afdeling opnieuw vormgeven. Doelen daarbij zijn het aantal
wedstrijddeelnemers te vergroten, bijvoorbeeld door training en coaching te organiseren, en het
daardoor enthousiasmeren van meer piloten om op hun niveau aan wedstrijden deel te nemen.
✓ Resultaat 2017: de uitkomsten van het plan worden uitgevoerd. Er komt weer een
wedstrijdcommissie.
Wedstrijden
Momenteel bestaan de volgende wedstrijden binnen afdeling schermvliegen:
-

Dutch open (voorheen NK berg, laatste jaren samen met de Britten georganiseerd)
NKSV (Nederlands Kampioenschap Vlakland Vliegen)
Precisie stand-up
Precisie Klassiek
Xcontest voor het cross country vliegen

De wedstrijdcommissie is momenteel onderbezet. Komend jaar gaat gebruikt worden om weer
nieuwe enthousiaste mensen erbij te betrekken. Het zijn d laatste jaren veel dezelfde vliegers die
meedoen aan de kwalificerende wedstrijden. De ‘fun’ wedstrijden zoals de Chabre Open en de Gin
Wide Open trekken meer nieuwe deelnemers. Hier gaan we ons op bezinnen.
✓ Resultaat 2017: De bestaande wedstrijden worden zo goed als mogelijk verder georganiseer
✓ Resultaat 2017: de wedstrijdcommissie wordt opnieuw gevormd en er wordt een plan gemaakt
om het niveau van de vliegers omhoog te brengen

Besluit:
de afdelingsvergadering stelt het Jaarplan 2017 vast.
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B. Begroting 2017
Omschrijving

Begroting
2017

Begroting
2016

Realisatie
2015

BATEN
Contributies
Overige Baten
Telling Baten (A)

43.600
0
43.600

43.200
0
43.200

42.521
-872
41.649

LASTEN
Sport
Examinerings Instituut KNVvL (KEI)
Communicatie & Marketing
Belangenbehartiging & Representatie
Organisatie
Telling Lasten (B)

15.682
-8.250
13.540
9.720
13.075
43.767

13.035
-10.000
14.100
12.900
13.915
43.950

5.904
-7.602
12.651
6.510
12.678
30.141

Exploitatieresultaat (A - B)
Financieel Resultaat (C)
Totaal Jaarresultaat (A - B + C )

-167
300
133

-750
750
0

11.508
378
11.886

Mutatie Algemene Reserve (Resultaatbestemming)

-133

0

-11.886

0

0

0

27,25

27,25

27,00

Begroting
2017
1.600
275
400
180
0

Begroting
2016
1.600
275
650
200
0

Realisatie
2015
1.649
251
488
179
13

Alle bedragen zijn in euro’s

Saldo Exploitatie
Contributie voor afdeling

Gegevens gebruikt voor begroting:
Aantal leden Afdeling
Aantal sportlicenties
Aantal brevetten (GPL en IPPI)
Aantal examens theorie
Aantal examens instructeurs

Toelichting
De begroting is behoedzaam geraamd op basis van de gegevens over 2015 en het eerste half jaar van
2016. De contributie voor 2017 blijft gelijk aan de contributie voor 2016 en dat geld ook voor de prijs
van brevetten, IPPI-kaart, sportlicenties en examens. Uitgangspunt voor deze producten is dat ze
tegen kostprijs worden verstrekt en geraamd, waardoor de afdeling financieel vrijwel geen risico
loopt, en de leden niet meer betalen dan strikt noodzakelijk is.
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Het budget voor (top)sport is met ruim € 2.600 verhoogd met name ten gunste van kennisoverdracht
en ontwikkeling. Daarmee willen we activiteiten ontwikkelen om meer piloten te interesseren voor
wedstrijdvliegen, bijvoorbeeld door het organiseren van trainingen.
Binnen het budget voor communicatie en marketing is een verschuiving aangebracht van de kosten
van het magazine Lift naar promotieactiviteiten. Dit is mogelijk door een scherpe offerte naar
aanleiding van de samenwerking met Delta € 2000 lager geraamd, waarbij de omvang in pagina’s
minimaal gelijk blijft.
Het budget voor Bestuur, adviescommissies en overlegorganen is op basis van de werkelijke kosten
in de afgelopen jaren met ruim € 3.000 verlaagd, vooral als gevolg van minder reiskosten naar
internationale bijeenkomsten.
Met deze begroting heeft de afdeling een solide financiële basis voor de activiteiten die we willen
verrichten.

Besluit:
de afdelingsvergadering stelt de begroting 2017 vast.
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5. Twee aanpassingen Reglement Schermvliegen
Het bestuur doet twee voorstellen voor het aanpassen van het reglement Schermvliegen:
A. Voorstel aanpassen reglement Schermvliegen voor meer duidelijkheid over melden van voorvallen
B. Verkrijging aantekening Instructeur Soarstart als eerste aantekening
C. Verlengen zij-instroomregeling tot en met 30 september 2017

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 volgende aanpassingen en aanvullingen
voor van het Reglement Schermvliegen.
Artikel 01 Begripsbepalingen
De omschrijving van het begrip voorval wordt verbeterd en de begrippen Ongeval, Incident en
Ernstig letsel worden toegevoegd. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in
(internationale) wet- en regelgeving over het vliegen gebruikte definities.
Voorval: een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid, waardoor de
vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed.
Ongeval: een Voorval met een schermvliegtoestel waarbij:
1. een persoon Ernstig letsel oploopt of overlijdt, of
2. het schermvliegtoestel schade of een structureel defect oploopt:
- waardoor afbreuk wordt gedaan aan zijn soliditeit, prestaties of vluchtkenmerken, en
- die ingrijpende herstelwerkzaamheden of vervanging van het getroffen onderdeel
noodzakelijk maken
3. schade aan andere personen of goederen wordt toegebracht.
Toelichting: bij een Ongeval is dus sprake van een Voorval waarbij er een of meer ernstige gewonden
of doden vallen, en/of sprake is van ernstige schade aan het schermvliegtoestel en/of schade aan
goederen van anderen.
Incident: een Voorval - niet zijnde een Ongeval - met betrekking tot het functioneren van een
schermvliegtoestel, dat afbreuk doet of zou kunnen doen aan een veilige vluchtuitvoering.
Toelichting: een Incident is dus een Voorval waarbij er iets mis is gegaan met het functioneren van
het schermvliegtoestel, maar waarbij geen gewonden zijn gevallen en er geen schade is ontstaan.
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Ernstig letsel: een door een persoon (piloot, passagier of derde) bij een Ongeval opgelopen letsel
dat:
1. opname in een ziekenhuis gedurende meer dan 48 uur vereist, welke aanvangt binnen zeven
dagen na het oplopen van het letsel; of
2. de breuk van een bot tot gevolg heeft (uitgezonderd enkelvoudige breuken van vingers, tenen of
de neus); of
3. gepaard gaat met scheurwonden die ernstige bloedingen of beschadigingen van zenuwen,
spieren of pezen veroorzaken; of
4. gepaard gaat met letsel aan een inwendig orgaan; of
5. gepaard gaat met tweedegraads of derdegraads brandwonden of brandwonden over meer dan
5% van het lichaamsoppervlak; of
6. gepaard gaat met geconstateerde blootstelling aan besmettelijke stoffen of schadelijke straling;
Toelichting: de beschrijving van Ernstig letsel is overgenomen van de internationaal gehanteerde
beschrijving. Duidelijk wordt hieruit dat bijvoorbeeld een verzwikte enkel geen ernstig letsel is en dus
niet bij de veiligheidscommissie hoeft te worden gemeld.
Artikel 13 Melding voorvallen
Op basis van de definities in artikel 01 moeten alleen Ongevallen verplicht worden gemeld bij de
veiligheidscommissie. Daarmee willen we meer duidelijkheid geven in het onderscheid tussen de
ernstige zaken (Ongevallen) die bij de Veiligheidscommissie moeten worden gemeld en de overige,
niet-ernstige voorvallen, die alleen moeten worden gemeld en geregistreerd binnen de school of
vereniging. Ongevallen moeten uiteraard naast de melding aan de Veiligheidscommissie ook binnen
de school of vereniging worden geregistreerd en onderzocht!
Nieuwe tekst artikel 13 Melding Ongevallen:
1. Elk Ongeval moet binnen 7 maal 24 uur door of namens de betrokkenen ter kennis van de
Veiligheidscommissie worden gebracht.
2. Betrokkenen die verplicht zijn om ieder Ongeval binnen 7 maal 24 uur te melden, zijn:
a. De piloot die in bezit is van schermvliegbewijs 2 of hoger.
b. De Instructeur.
c. De Lierman (indien sprake is van Lierbedrijf).
d. De organisatie van een bij de KNVvL aangemelde wedstrijd.
e. Elke organisatie die is aangesloten bij de Afdeling indien het een door haar
georganiseerde reis of evenement betreft.
3. De melder dient het meldingsprotocol van de Veiligheidscommissie aan te houden.
4. Overigens mag iedereen die een Ongeval heeft waargenomen of die iets weet van een Ongeval,
dit op vrijwillige basis melden bij de Veiligheidscommissie.
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Toelichting: ten opzichte van de oude omschrijving is het woord Voorval vervangen door Ongeval; de
overige aanpassingen zijn louter tekstueel.

Artikel 14. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Vanwege de wijzigingen in de begripsomschrijvingen en in artikel 13 zijn er een paar aanpassingen in
artikel 14 nodig, deze zijn hieronder cursief aangegeven. Bovendien is nu voor de duidelijkheid het
aanleveren van de jaarlijkse veiligheidsrapportage opgenomen met een uiterste inleverdatum (1
april).
Nieuwe tekst artikel 14 Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
1. De Afdeling en elke Opleidingsinstantie en Schermvliegvereniging voeren een
Veiligheidsmanagementsysteem en hebben een Veiligheidsmanager. De Veiligheidsmanager is
verantwoordelijk voor het Veiligheidsmanagementsysteem van de Afdeling, Opleidingsinstantie
resp. Schermvliegvereniging.
2. Het VMS omvat:
a. Veiligheidsbeleidsverklaring conform het model van de KNVvL.
b. Veiligheidsmanagementhandboek conform het model van de KNVvL.
c. Registratie en analyse van alle voorvallen als bedoeld in de begripsomschrijving in Artikel
01, dus zowel de verplicht aan de veiligheidscommissie gemelde Ongevallen als alle
andere voorvallen.
3. De analyse van voorvallen bevat de overwegingen om al dan niet aanvullende maatregelen te
treffen om dergelijke voorvallen te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan te beperken.
4. Opleidingsinstanties en Schermvliegverenigingen geven de Veiligheidscommissie op aanvraag
inzage in de registratie en analyse van voorvallen en sturen de Veiligheidscommissie jaarlijks voor
1 april een veiligheidsrapportage over het voorgaande jaar.
Besluit:
de afdelingsvergadering stemt in met het aanpassen van de artikelen 1, 13 en 14.

B. Verkrijging aantekening Instructeur Soarstart als eerste aantekening
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 dat oogpunt is de eis overbodig. De praktijk van het lesgeven in
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Soaren versus Lieren en Bergvliegen verschilt behoorlijk, waardoor ook vanuit dat oogpunt de eis
niets toevoegt. Tijdens het invoeren van de aantekening Soaren bestond de vrees dat een kandidaat
vrij makkelijk de aantekening Soaren zou kunnen verkrijgen (je stapt makkelijker naar het duin dan
naar de bergen) en via de reductieregeling (lid 1 e) daarna met de helft van het aantal stagedagen de
aantekening Lier- of Bergstart zou kunnen behalen. Van elke stage moet een kandidaat-Instructeur
echter een beoordeling door een school inleveren; geen enkele school heeft er baat bij om ten
onrechte een positieve beoordeling af te geven. Omdat bij twee verschillende scholen stage moet
worden gelopen, is de kans klein dat een kandidaat ten onrechte twee positieve beoordelingen krijgt.
Verder moet een kanidaat van alle onderdelen van de opleiding uitgebreid verslag doen, met
bewijsmateriaal. En tenslotte volgt aan het einde van de opleiding een praktijkexamen. Kortom: de
eis in artikel 54 lid 2 c is overbodig en daarom stelt het bestuur voor dit lid te schrappen.
Artikel 54. Praktijkeisen Aantekening Instructeur
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde:
a. Minimaal 1 jaar ervaring als HulpInstructeur Bergstart resp. Lierstart resp. startmethode Soaren
b. Minimaal 200 Hoogtevluchten Bergstart resp. Lierstart resp. startmethode Soaren
c. Bezit Verklaring Eerste Hulp.
d. Voor de eerste startmethode het geven van 25 praktijk opleidingsdagen als HulpInstructeur,
waarvan 20 stagedagen bij één Opleidingsinstantie en 5 stagedagen bij een andere
Opleidingsinstantie, dan wel bij erkende opleidingsinstanties in het buitenland wat betreft
Bergstart resp. Lierstart resp. startmethode Soaren.
e. Voor een volgende startmethode geldt een reductie van 50% op het aantal stagedagen uit lid d.
2. De Aanvrager dient:
a. voor de aantekening Instructeur Liervliegen tevens de aantekening Lierman te bezitten.
b. voor de aantekening Instructeur Tandemvliegen tevens de aantekening Tandemvliegen te
bezitten.
c. Voor de aantekening Instructeur Soarstart te beschikken over de aantekening Instructeur Lierstart
en/of Bergstart.
3. De Aanvrager dient het examen voor Instructeur met goed gevolg te hebben afgelegd.
4. De Instructeurs die geen opleiding hebben gevolgd in het kader van de Opleidingsstructuur voor
Instructeurs, dienen voor het behalen van een nieuwe aantekening te voldoen aan de eisen voor het
opnieuw geldig maken van een verlopen Aantekening. Dat betekent dat deze Instructeurs de PVB’s
3.1, 3.4 en 3.5 met goed gevolg dienen te hebben afgelegd.

Besluit:
de afdelingsvergadering stemt in met het schrappen van artikel 54 lid 2 c.

C. Verlenging zij-instroomregeling tot en met 30 september 2017
De soar zij instroomregeling geldt conform artikel 28a tot en met 31 december 2016. Dit leidt tot
vragen als: "Wat als ik aankomende november het examen niet haal?". "Wat als het niet tijdig lukt de
profcheck te doen?". Dit zijn vragen die we al van onze leden hebben gehad. Ook blijkt dat sommige
mensen pas kortgelden van de mogelijkheid van zij-instroom hebben gehoord; we hebben als
afdeling alleen binnen eigen kring er bekendheid aan gegeven. Verder slaagt niet iedereen de eerste
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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.
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.

Besluit:
de afdelingsvergadering stemt in met het wijzigen van de datum in artikel 28a lid 1 van 31 december
2016 naar 30 september 2017.
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6. Benoeming bestuursleden
Het Bestuur is heel blij dat er drie kandidaten zijn gevonden voor de vacatures in het bestuur! De
vacature van voorzitter blijft echter nog onvervuld; de 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.
Onderstaand stellen de kandidaten zich even voor.
Feddo Meijer Wiersma (1976). Ik heb nog geen brevet, maar ben wel bezig
om dit in mijn schaarse vrije tijd te halen. Ik ben regelmatig bezig met
duinsoaren en wil me daar verder in bekwamen. In een grijs verleden heb ik
de meester-titel behaald in Nederlands Recht en hopelijk kan mij dat
enigszins helpen in concrete gesprekken over de Nederlandse vliegspots, en
meer in het algemeen in het behartigen van de belangen van de Nederlandse
schermvliegers. Ik heb o.a. bij IKEA functies gehad waarbij ik complexe
processen in kaart moest brengen en met meerdere belanghebbenden in meerdere landen met
verschillende belangen tot één coherent proces moest komen. Ook dat zijn ervaringen geweest die
hopelijk bijdragen tot goede afspraken inzake de belangen van de schermvliegers.
Roland van Duijn (1957). Ik ben in 1979 getrouwd met Joke en samen hebben
we drie kinderen en een kleinkind. Ik sport intensief en sinds ik in 1977 mijn
militaire “wing” behaalde heb ik iets met vliegen. Vliegen aan hang- en
paragliders is sinds 1991 mijn passie. Ik heb brevet 3 berg ( plm. 300
vluchten), brevet 2 lier en ik soar zeer regelmatig op Langevelderslag of in
Wijk aan Zee. Mijn vliegmaat sinds 1996 is Bas, mijn zoon en onder meer
bestuurslid van de afdeling schermvliegen.
Ik ben onder meer opgeleid als politieofficier, coach, adviseur en filosoof en
werk sinds 1982 voor de politie. Op dit moment ben ik onder meer adviseur
cultuurontwikkeling en leren binnen de korpsstaf van de Nationale Politie.
Mijn drive is om van de politie een organisatie te maken waar plezier en professionaliteit hand in
hand gaan, zodat we de grote uitdagingen op veiligheidsgebied beter aankunnen. Ook de paragliding
community heeft uitdagingen op het gebied van veiligheid. In ruil voor het ter beschikking stellen van
mijn kennis denk ik als bestuurslid zelf weer veel te kunnen leren.
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Gerald van Dalen (1991). Ik ben in 2008 begonnen met
vliegen. Snel na het behalen van mijn brevet ben ik
gestart met het geven van instructie aan de lier en in de
bergen. Dit jaar ben ik begonnen aan de
instructeursopleiding, om mezelf verder te ontwikkelen in
het verantwoord lesgeven aan paragliding piloten.
Door mijn studie Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de
TU Delft ben ik altijd erg betrokken geweest omtrent de
theorie van paragliding. In 2015 ben ik toegetreden tot de
examencommissie, om mijn steentje bij te dragen aan
een gedegen theorie-examen. Omdat het werk om het vliegen heen me erg goed bevalt en omdat ik
het leuk vind de sport van meerdere kanten te bekijken, hoop ik als bestuurslid bij te kunnen dragen
aan het mogelijk blijven maken en verder professionaliseren van onze sport.

Besluit:
de afdelingsvergadering besluit Feddo Meijer Wiersma, Roland van Duijn en Gerald van Dalen te
benoemen tot bestuurslid.
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7. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden
Er zijn geen voorstellen door afgevaardigden tot het moment van verzenden van de agenda.

8. Sluiting van de afdelingsvergadering
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Action Air Sports B.V.
Anemoonhof 20
6002 WN Weert

Aan:

Bestuur Afdeling Schermvliegen, KNVvL

Datum:

17 oktober 2016

Onderwerp:

Regelgeving en verzekering commercieel tandemvliegen

Geacht bestuur,
Net als bij diverse andere scholen en verenigingen in Nederland, is tandemvliegen
een belangrijke inkomstenbron voor Action Air Sports.
Recent werden we echter door een teamlid er op gewezen dat tandemvliegen tegen
een vergoeding niet is toegestaan in Nederland (zie bijlage 1). Maar misschien nog
belangrijker was het signaal dat de aansprakelijkheidsverzekering van De
Nederlandse Luchtvaartpool die de KNVvL aanbiedt voor scholen, geen dekking
biedt bij commercieel tandemvliegen (zie bijlage 2).
Deze informatie verrast en verontrust ons nogal. Daarom zouden wij graag
opheldering zien van het KNVvL bestuur door beantwoording van de onderstaande
vragen. We gaan er van uit dat deze informatie ook van groot belang is voor andere
scholen en verenigingen. Kunnen de vragen daarom (ook) beantwoord worden
tijdens de ledenvergadering a.s. 11 november?
Vraag 1
Is tandemvliegen tegen een vergoeding toegestaan in Nederland?
Zo ja:
a. Uit welke documenten kan worden afgeleid dat de informatie in bijlage 1
onjuist of onvolledig is?
Zo nee:
b. Is de KNVvL van plan of reeds bezig commercieel tandemvliegen mogelijk te
maken, bijvoorbeeld door vergelijkbare regelgeving als bij ballonvaren en
zweefvliegen geïntroduceerd te krijgen voor paragliding?

Action Air Sports B.V.
Anemoonhof 20
6002 WN Weert

Vraag 2
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?
Indien dit niet klopt:
a. Uit welke tekst, passage of verklaring blijkt onomstotelijk dat ook dekking
geboden wordt bij andere activiteiten dan lesgeven?
Vraag 3
Biedt de verzekering van De Nederlandse Luchtvaartpool dekking voor
aansprakelijkheid tegenover passagiers en leerlingen?
Anders gezegd, is Rubriek C nog wel van toepassing gezien de uitsluiting van
aansprakelijkheid tegenover o.a. leerlingen in Bijzondere Bepaling 3b?
Indien Rubriek C wel van toepassing is:
a. Uit welke tekst, passage of verklaring blijkt onomstotelijk dat Rubriek C niet
komt te vervallen door Bijzondere Bepaling 3b?
b. Uit welke tekst, passage of verklaring blijkt onomstotelijk dat Rubriek C ook
van toepassing is op betalende passagiers die geen leerling zijn?
We hopen snel antwoorden te ontvangen op deze vragen. Daarnaast zouden we
zoals eerder aangegeven en gezien het algemene belang, graag zien dat de vragen
en antwoorden gepresenteerd worden op de aanstaande ledenvergadering 11
november.
Met vriendelijk groet en dank,

Ronald ten Berge
Action Air Sports B.V.

Action Air Sports B.V.
Anemoonhof 20
6002 WN Weert

Bijlage 1
Commerciële activiteiten met paragliding en commercieel tandemvliegen in
het bijzonder, zijn niet toegestaan in Nederland
Bron:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/general_aviation__luchtspor
ters/parasailers/wet_en_regelgeving/

Luchtvaart Wet- en regelgeving
De minister stelt geen eisen aan een schermzweeftoestel. Het hoeft niet te zijn ingeschreven in
het luchtvaartuigregister en er is geen bewijs van luchtwaardigheid nodig. Wel stelt de
minister beperkingen aan het gebruik, omdat aan zowel het toestel als de bestuurder niet
of nauwelijks eisen worden gesteld. Een schermzweeftoestel mag alleen recreatief worden
gebruikt. Met een schermzweeftoestel mag geen luchtwerk worden verricht. Luchtwerk is
bijvoorbeeld fotografie, film, onderzoek, observatie en patrouille, reddingsoperaties en reclame.
Bovendien is het verboden om een schermzweeftoestel te gebruiken tegen vergoeding, met baat
of voor commerciële doeleinden.
[...]

Voor het niet beroepsmatig vervoer is door de minister vrijstelling verleend van de verplichting
om een vervoersvergunning te hebben. Een passagier mag mee in een schermzweeftoestel
mits deze geen vergoeding geeft in welke vorm dan ook en de vlieger:
- geen ‘baat’ heeft bij de vlucht;
- iedere passagier voorafgaand aan de vlucht vertelt dat het schermzweeftoestel niet is
gecertificeerd volgens internationale luchtwaardigheidseisen.
Een verzekering is verplicht voor de aansprakelijkheid tegenover (niet betalende) passagiers. De
dekking moet tenminste 100 000 BTR per passagier zijn (bijzondere trekkingsrechten zoals
vastgesteld door het Internationaal Monetair Fonds). Meer informatie hierover vindt u op de
websites van de Europese Unie en Overheid.nl

Action Air Sports B.V.
Anemoonhof 20
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Bijlage 2
De verzekering die de KNVvL aanbiedt geeft geen dekking bij andere
activiteiten dan lesgeven, het passagiersrisico is ook bij lesgeven
uitgesloten van dekking
Bron:

Polis van Wettelijke Aansprakelijkheid
De Nederlandse Luchtvaartpool

Verzekerden:

1) Verzekeringnemer in haar hoedanigheid van exploitant van een door de
KNVvL erkende zeilvlieg- of schermzweefschool,
2) a. - de bij verzekeringnemer in dienst zijnde werknemers,
b. - ten behoeve van verzekerde handelende vrijwillige medewerkers, echter
uitsluitend wanneer zij zich bezighouden met activiteiten ten behoeve van de
verzekeringnemer.
3) Leerlingen, die bij verzekeringsnemer ingeschreven staan en onder
begeleiding van verzekeringnemer een cursus zeilvliegen of schermzweven
volgen.
4) lnstructeur - personalia nader op te geven.

Verzekerde risico('s):

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN

Rubriek B:

tot een maximum van € 1.500.000,00 per ongeval of reeks van ongevallen
voortspruitende uit één en hetzelfde evenement.

Rubriek C:

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER PASAGIERS EN/OF LEERLINGEN
(voor zover van toepassing)
tot een maximum van € 150.000,00 per passagier en/of leerling.
(excluis materiële schade tussen leerling en instructeur vice versa).

[...]
Bijzondere bepalingen:
[...]
2) Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien:
a) instructie gegeven wordt conform de regelgeving die door de KNVvL
hieromtrent voorgeschreven is,
b) In het buitenland wordt gevlogen conform de in dat betreffende land van
toepassing zijnde regelgeving.

Action Air Sports B.V.
Anemoonhof 20
6002 WN Weert

3) Niet verzekerd is:
a) de aansprakelijkheid voor schade door diefstal of vermissing van zaken,
b) de aansprakelijkheid voor schade geleden door de onder sub. 2), sub. 3)
en sub. 4.) van de rubriek "verzekerden" genoemden.
c) als gevolg van het gebruik van motorisch aangedreven Zeilvliegers/
Schermzweeftoestellen (paramoteur).
d) de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van een lier,
tenzij de benodigde vergunning / toestemming verkregen is.

Interpretatie van deze polis:


Bijzondere Bepaling 2a stelt:
Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien:
instructie gegeven wordt conform de regelgeving die door de KNVvL hieromtrent voorgeschreven
is,

Dit lijkt niet anders uitgelegd te kunnen worden dan dat de verzekering alleen
van toepassing is bij scholing. Zeker indien commerciële activiteiten met
paragliding verboden zijn in Nederland, is een uitleg (door de verzekeringsmaatschappij) waarbij ook commercieel tandemvliegen onder de dekking valt
onwaarschijnlijk.
De maatschappij zal hier een duidelijke uitspraak over moeten doen.


Bijzondere Bepaling 3b stelt:
Niet verzekerd is:
de aansprakelijkheid voor schade geleden door de onder sub. 2) sub. 3) en sub. 4) van de rubriek
"verzekerden" genoemden.

Verzekerden “sub 3” zijn:
Leerlingen, die bij verzekeringnemer ingeschreven staan en onder begeleiding van
verzekeringnemer een cursus zeilvliegen of schermzweven volgen.

Dus de schade die leerlingen lijden is niet verzekerd.
Rubriek C (“Aansprakelijkheid tegenover passagiers en/of leerlingen”) is
hierdoor dus niet van toepassing voor leerlingen.
Aangezien vanwege Bijzondere Bepaling 2a (zie vorige punt) de verzekering
enkel van toepassing is bij lessituaties, zijn andere passagiers dan leerlingen
eveneens niet verzekerd.
Kortom, Rubriek C is in het geheel niet van toepassing door de combinatie van
de Bijzondere Bepalingen 2a en 3b. Dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid
tegenover passagiers van tandems volgens onze interpretatie nooit gedekt is
onder deze polis!

Begroting
2017
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

43.600

43.200

42.521

0

0

(872)

43.600

43.200

41.649

11.797
3.885
15.682

9.700
3.335
13.035

761
5.143
5.904

(8.250)

(10.000)

(7.602)

13.540

14.100

12.651

9.720
9.720

12.900
12.900

6.510
6.510

8.200
4.875
13.075

9.540
4.375
13.915

8.048
4.630
12.678

Telling lasten (B)

43.767

43.950

30.141

Exploitatieresultaat (A - B)

-167

-750

11.508

300

750

378

133
-133

0
0

11.886
-11.886

0

0

0

BATEN

1 CONTRIBUTIES
2 OVERIGE BATEN

Telling baten (A)

LASTEN

3 Sportaanbod/Sportondersteuning
4 Sportservice
SPORT

5 EXAMINERINGS INSTITUUT (KEI)

6 COMMUNICATIE & MARKETING

7 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen
BELANGENBEHARTIGING & REPRESENTATIE

8 Kantoor
9 Algemeen
ORGANISATIE

10 FINANCIEEL RESULTAAT (C)

Totaal jaarresultaat (A - B + C )
Mutatie ALGEMENE RESERVE (Resultaatbestemming)
SALDO EXPLOITATIE
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1 Contributies:
a-Contributies leden

Begroting
2017
€

Begroting
2016
€

43.600
43.600

43.200
43.200

42.521
42.521

0

0
0

(872)
(872)

3.650
0
0
3.650
(0)
3.650

75
0
1.615
1.690
(0)
1.690

1.350
0
1.350
(0)
1.350

0
0
0
(0)
0

2.500

2.500
0
2.500
0
0
2.500

1.090
0
1.090
0
0
1.090

6.600
(6.453)
147

10.500
(10.700)
(200)

8.332
(11.876)
(3.544)

1.800
1.700
3.500

100
2.100
200
2.400

0
1.525
0
1.525

11.797

9.700

761

8.000

8.000

7.928

700
(2.475)
(1.775)

150
(2.475)
(2.325)

152
(2.259)
(2.107)

0

0
(0)
0

107
(380)
(273)

(2.340)
3.885

(2.340)
3.335

(405)
5.143

15.682

13.035

5.904

2 Overige baten:
a-Mutaties voorgaand boekjaar

3 Sportaanbod/Sportondersteuning:
a-(Top)training- en wedstrijdprogramma:
Kosten sporters/wedstrijdbegeleiders
Kennisoverdracht/Sportontwikkeling
Sportmaterialen en overigen

1.000
3.000
650
4.650

Eigen bijdrage (top)sporters
4.650
b-Deelname internationale evenementen (EK/WK):
Kosten sporters/wedstrijdbegeleiders EK/WK
Overigen

1.000
1.000

Eigen bijdrage (top)sporters
1.000
c-Nationale evenementen:
Kosten nationale kampioenschappen
Bijdrage organisatiekosten overige evenementen

2.500
2.500

Bijdragen sponsoren
Eigen bijdrage (top)sporters

d-Sportopleidingen:
Kosten examens
Bijdragen deelnemers examens

e-Kaderbehoud:
Waarderingsbeleid leden en functionarissen
Vrijwilligerskosten
Bindingsactiviteiten functionarissen

subtotaal
4 Sportservice:
a-Verzekeringen:
Premies aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB)
b-Product 'Sportlicenties':
Kosten sportlicenties
Verkoop sportlicenties

c-Product 'Webshop':
Kostprijs verkoop artikelen
Omzet verkoop artikelen

d-Overige baten:
Bijdragen lierkeuringen
subtotaal

Totaal kosten Sport
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Realisatie
2015
€
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5 Examinerings Instituut (KEI)
Kosten afgifte brevetten
Verkoop brevetten PGpL
Verkoop brevetten IPPI
Totaal Examinerings Instituut (KEI)

6 Communicatie & Marketing:
a-Verenigingsperiodieken:
Productiekosten
Verzendkosten
Redactie en vormgeving

Begroting
2016
€

-7.000
(1.250)
(8.250)

0
(8.750)
(1.250)
(10.000)

522
(7.088)
(1.037)
(7.602)

14.000
(3.000)
11.000

14.500
3.500
0
18.000
(5.000)
13.000

14.090
4.021
0
18.111
(5.575)
12.536

290
290

150
150

115
115

250
2.000
2.250

700
250
950

0
0
0

13.540

14.100

12.651

2.800
3.620
2.800
500
9.720

5.900
3.700
2.800
500
12.900

1.879
2.074
2.557
0
6.510

9.720

12.900

6.510

200
0
0
0
8.000
8.200

350
790
200
200
8.000
9.540

35
0
13
0
8.000
8.048

0
125
4.750
4.875

0
125
4.250
4.375

0
119
4.511
4.630

13.075

13.915

12.678

300
300

750
750

378
378

1.600

1.600
1.600
275
650
200
0

1.649
1.578
251
488
179
13

10.000
4.000

Opbrengst advertenties/abonnementen

b-Website:
Hosting en webbeheer

c-Promotieactiviteiten:
Promotie lidmaatschap (beurzen, sponsoring, drukwerk)
Evenementen en projecten (incl. congressen)

Totaal kosten Communicatie & Marketing

7 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen:
a-Reis- en verblijfkosten bestuur
Reis- en verblijfkosten afdelingscommissies
b-Vergaderkosten
c-EHPU-jaarvergadering
subtotaal

Totaal kosten Belangenbehartiging & Representatie

8 Kantoor:
a-Kantoorbenodigdheden
b-Service- en leasekosten kantoormachines
c-Porti
d-Telecommunicatie
e-Administratiekosten

9 Algemeen:
a-Advies- en juridische kosten
b-Kosten betalingsverkeer banken en incasso
c-Contributies (lidmaatschappen)
subtotaal

Totaal kosten Organisatie

10 Financieel resultaat:
a-Interest

Aanvullende gegevens:
Aantal leden Afdeling
Aantal leden KNVvL
Aantal sportlicenties
Aantal brevetten (GPL en IPPI)
Aantal examens theorie
Aantal examens instructeurs
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Begroting
2017
€

275
400
180
0

Begroting 2017 afd. Schermvliegen

Realisatie
2015
€

30-10-16

