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Afdelingsvergadering Schermvliegen 
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Locatie: Van der Valk Hotel Amersfoort-A1 
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De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdeling schermvliegen; aan 
beraadslagingen en stemmingen kunnen alleen afgevaardigden deelnemen 
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2. Wisselingen in het bestuur 

Zoals aangekondigd tijdens de voorjaarsvergadering heeft Gerald van Dalen (Secretaris) 
besloten uit het bestuur te treden. Na drie jaar vindt hij de tijd een aandacht die nodig is 
voor de functie niet meer te combineren met zijn baan. De portefeuille is daarmee vacant.  
 
Daarnaast heeft Martijn Geurts ook besloten te stoppen met zijn functie in het bestuur. 
Hiermee is ook de portefeuille Opleidingen vacant. 
 
Het bestuur stelt Mark Schoonhoven voor als kandidaat bestuurslid. Mark vervult sinds het 
vertrek van Bas van Duijn de rol als interim voorzitter van de examencommissie. Dit bevalt 
zowel bestuur als examencommissie erg goed. De interim status zorgt helaas voor een 
gebrek aan slagvaardigheid. Het bestuur stelt voor om Mark voor vier jaar als bestuurslid aan 
te stellen. Hij zal hierin (uiteraard) de portefeuille Examens onder zijn hoede nemen. 
 
Marga van Woensel is momenteel vier jaar bestuurslid. Hiermee eindigt haar termijn. 
Ondanks het feit dat het combineren met werk en privé lastiger wordt, heeft ze toch 
besloten zich herkiesbaar te stellen voor vier jaar; met name om continuïteit in het bestuur 
te houden. Marga is Penningmeester en heeft de portefeuille Wedstrijden onder haar 
hoede. 
 
Als Mark en Marga inderdaad voor de komende vier jaar worden aangesteld, bestaat het 
bestuur nog uit (slechts) vier leden. Voor doorstroming en kennisbehoud is het van groot 
belang dat de vacante portefeuilles worden ingevuld. Daarnaast zullen bepaalde activiteiten 
niet, of in mindere mate worden voortgezet, wegens een gebrek aan vrijwilligers. Hieronder 
een lijst met vacante portefeuilles, en de gevolgen hiervan: 

● Opleidingen: instructeurs dagen worden minder of niet georganiseerd. Daarnaast 
zullen er geen instructeursopleidingen plaatsvinden. 

● Veiligheidscommissie: we missen zowel een voorzitter, als voldoende leden in de 
commissie. De VC is essentieel voor schermvliegen op lange termijn, om veiligheid te 
monitoren en verbeteren. Daarnaast is het van belang voor de uitstraling en 
professionaliteit van de sport. 

● Belangenbehartiging: op dit moment zijn bijna alle activiteiten bevroren, terwijl er 
(zeker voor het duinsoaren) enkele grote vraagstukken liggen. Invulling van de 
portefeuille Belangenbehartiging is essentieel voor schermvliegen in Nederland. 

● Secretaris: een secretaris is nodig voor de organisatie en continuïteit van de afdeling.  
Daarnaast hebben we vanaf 2020 ook leden nodig in de commissie die school erkenning kan 
gaan vormgeven. Tot slot zal op termijn ook de voorzittersrol vacant worden. Het zou 
praktisch zijn om voldoende tijd en capaciteit te hebben om een nieuwe voorzitter op te 
leiden en in te werken. 
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Mochten er geïnteresseerden zijn in een portefeuille of een rol in een commissie, dan horen 
we dat graag via bestuur.schermvliegen@knvvl.nl. 
 
Besluit: 
de afdelingsvergadering stelt Mark Schoonhoven aan als bestuurslid van de afdeling Schermvliegen voor 
een termijn van 4 jaar, en verlengt de termijn van Marga van Woensel met 4 jaar. 

 
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
Inventarisatie schoolerkenning 
Het Bestuur van de afdeling Schermvliegen wil onderzoeken of het begrip 
“KNVvL erkende opleidingsinstantie” in de toekomst meer inhoud zou kunnen/moeten 
krijgen. Een veel gehoorde opmerking is dat de “erkenning” momenteel feitelijk niets 
inhoudt.  
 
In opdracht van het bestuur heeft Marc van Woensel opleidingsinstanties aangeschreven 
met het verzoek om hun mening en bijdrage aangaande de schoolerkenning door te geven. 
 
Aan 13 opleidingsinstanties is per email de volgende open vraag gesteld: 
“Als bestuur willen wij meer inhoud geven aan de KNVvL schoolerkenning en dat willen wij 
natuurlijk niet doen zonder input vanuit uw organisatie. Zou u de volgende vraag voor ons 
willen beantwoorden: 

Welk ideaal - beeld zou u bij de term ‘schoolerkenning’ hebben, waar denkt u aan? 
De antwoorden zullen door Marc van Woensel worden verzameld en geïnventariseerd. (...)” 
 
Tien scholen hebben een inzending gedaan, en op basis hiervan heeft Marc een 
samenvattend advies gepresenteerd aan het bestuur. Dit advies zal worden besproken met 
de scholen en vervolgens (al dan niet aangepast) als advies van het bestuur worden 
voorgelegd aan de afdelingsvergadering. Het doel is vervolgens om een commissie op te 
zetten die dit verder vormgeeft.  
 
ENPV 
Na 30 jaar hebben André en Sonja Wieringa besloten te stoppen met hun school en 
vereniging Para Adventure en ENPV. André behoort tot één van de pioniers van 
schermvliegend Nederland, en was de eerste door de KNVvL erkende instructeur. 
Wij danken André, Sonja, en de vele anderen voor hun jarenlange bijdrage aan 
schermvliegend Nederland. 
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4. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 12 april 2019 

Het verslag is bijgevoegd (Bijlage 4). 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering stelt het verslag van de Voorjaarsvergadering van 12 april 2019 vast. 

 

 
 

5. Wijzigingsvoorstel Reglement Schermvliegen 

Het bestuur brengt een wijzigingsvoorstel voor het Reglement Schermvliegen in (bijlage 5). 
 
Momenteel staat het Reglement Schermvliegen met de aanpassingen uit de 
voorjaarsvergadering op de website. Het is echter gedateerd op 5 juli 2018; dit moet 
uiteraard 5 juli 2019 zijn. Dit zal na de vergadering worden aangepast - eventueel met de 
wijziging uit deze vergadering. 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering keurt het ingediende wijzigingsvoorstel goed. 

 
 
 

6. Jaarplan en Begroting 2020 

Het jaarplan en de begroting van 2020 zijn bijgevoegd in bijlages 6a en 6b. 
 

Besluit: 
de afdelingsvergadering stelt het jaarplan voor 2020 en de begroting van 2020 vast. 
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7. Nieuwe Keuringseisen Technische Commissie 

De Technische Commissie houdt zich bezig met de technische keuring van lierinstallaties. 
De eisen hiervoor betreffen de technische eisen voor de lieren en zijn (daar waar er nog iets 
stond) ontdaan van de lier bedrijf en lierterrein eisen. 
De Veiligheidscommissie is verantwoordelijk voor de keuring van lier bedrijf en lierterrein. 
 
Bijgevoegd de nieuwe keuringseisen van de Technische Commissie (bijlage 7a) en de 
wijzigingen tussen de vorige en de nieuwe versie van de eisen (bijlage 7b). Merk op dat er 
weinig verschil zit tussen deze versie en de versie die tijdens de voorjaarsvergadering niet 
aan bod is gekomen.  
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8. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden 

 
Mail Erwin Voogt n.a.v. KNVvL video aan de minister 
lden over schermvliegen heeft de maker uit zijn eigen archief gehaald - hij heeft die beelden 
ooit jaren geleden van Peter Blokker gekregen, voor een heel ander doel uiteraard. 
 
Kortom, er zijn geen beelden van de Afdeling Schermvliegen gebruikt. 
Hoe kan dat? 
 
Is het gewoon niet waar dat de Afdeling Schermvliegen benaderd is hiervoor? 
Heeft de Afdeling Schermvliegen liggen slapen? 
Is er aangeleverd, maar is dat materiaal ergens tussen wal en schip beland? 
 
Is de Afdeling Schermvliegen überhaupt betrokken geweest bij dit hele proces, inclusief de 
presentatie aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat? 
 
Zouden jullie e.e.a. kunnen toelichten op de komende afdelingsvergadering en aangeven wat 
eventuele vervolgacties zijn? 
 
Ik denk namelijk dat zeker van de Afdeling Schermvliegen, weinig mensen zich zullen 
herkennen in en positief zijn over de manier waarop de KNVvL hier luchtsport en 
schermvliegen in het bijzonder, presenteert. 
Als "de sleutel tot behoud van jouw sport" nota bene. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erwin 
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9. Rondvraag 

  

10.Sluiting van de afdelingsvergadering 
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