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Verslag Afdelingsvergadering Schermvliegen vrijdag 1 november 2019
Nr

Agendapunt

Verslag

1

Opening en
vaststellen agenda
vergadering

Sanne Both heet iedereen van harte welkom.
Als aanvulling op de agenda wil Jan Sikking graag een voorstel
indienen. Dit zal worden behandeld onder agendapunt 2. Het
voorstel kan niet ter stemming worden gebracht, omdat het
geen onderdeel was van de vooraf verspreide agenda en
stukken (Afdelingsreglement).
Bas van Duijn stelt het proces rond verandering van
Keuringseisen Technische Commissie ter sprake. Dit zal
tegelijk met de inhoudelijke behandeling van de keuringseisen
(agendapunt 7) worden besproken.
De agenda wordt met deze toevoegingen vastgesteld.
Aanwezig zijn de volgende bestuursleden, afgevaardigden en
belangstellenden:
Bestuur
Portefeuille
Sanne Both
Voorzitter, brevetten
Gerald van Dalen
Secretaris
Marga van Woensel
Penningmeester, wedstrijden
Wouter de Jong
Communicatie
Martijn Geurts
Opleidingen
Kandidaat bestuurslid
Mark Schoonhoven

Examens (a.i.)

Afgevaardigden
Bas van Duijn
André Wierenga
Sonja Wierenga
Max Wout
Arjan Pool
Ronald van Veen
Max Denneboom
Lodewijk Visschedijk
Job Seesink
Gerard Visser
Huub Coumans

Vereniging
Paragliding Holland
Para Adventure / ENPV
Para Adventure / ENPV
Para Adventure / ENPV
Pro Air
Plus4
Plus4
Cloud to Cloud
Cloud to Cloud
Achterhoekse Vliegers
Falcon Air

Belangstellenden
Jan Sikking
Winand Sitsen
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Erwin Voogt
Bastienne Wentzel
Hans van ‘t Spijker
Paul Allers
Jurjen Schetsberg
2

Wisselingen in het
bestuur

Gerald van Dalen neemt, zoals tijdens de
voorjaarsveragdering aangekondigd, afscheid van het bestuur.
Omstandigheden in zijn werk staan het niet meer toe een
bestuursrol te combineren met werk. Gerald geeft aan zich
nog in te willen zetten om de overdracht van zijn
werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Ook Martijn Geurts neemt afscheid van het bestuur.
Veranderingen in zijn privé en zakelijke leven laten geen
ruimte meer voor een bestuursrol.
Zowel Gerald als Martijn krijgen de traditionele Snickers
uitgereikt.
De termijn van Marga van Woensel verstrijkt tijdens de
najaarsvergadering. Ondanks dat ook zij moeite heeft met het
combineren van haar bestuursfunctie met werk en privé, heeft
ze aangegeven haar lidmaatschap toch met 4 jaar te willen
verlengen. De afdelingsvergadering stelt Marga bij
acclamatie voor een nieuwe termijn aan.
Sanne overhandigt Marga een Red Bull, om haar vleugels te
geven in haar nieuwe termijn.
Het bestuur stelt Mark Schoonhoven voor als nieuw
bestuurslid voor de portefeuille Examens. Sinds het vertrek van
Bas van Duijn heeft Mark deze rol al op een interim basis
vervuld. Dit bevalt zowel Mark als bestuur goed. Als permanent
lid van het bestuur is Mark beter in staat de Examencommissie
vorm te geven.
Sanne Both vraagt of (schriftelijke) stemming nodig is. Dit is
niet het geval, en Mark wordt unaniem aangesteld door de
afdelingsvergadering.
Sanne licht het grote gebrek aan vrijwilligers toe. Gelukkig
hebben zich voor de Veiligheidscommissie twee
geïnteresseerden gemeld; hopelijk krijgen we daar ook een
bestuurslid uit. De redactie van Lift is nog op zoek naar een
vormgever. De Examencommissie en Wedstrijdcommissie zijn
momenteel goed bezet. Er zijn vooral bestuursleden nodig, en
2
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meer leden voor de veiligheidscommissie. Ten slotte komt er
ook nog een commissie aan voor schoolerkenning, die ook
bezet moet worden.
Bas van Duijn herinnert het bestuur eraan een tekstje te delen
met scholen en verenigingen om te kunnen helpen met de
zoektocht naar vrijwilligers.
Job Seesink constateert dat het nogal lastig is om vrijwilligers
te vinden, terwijl het van groot belang is voor de continuïteit
van de vereniging. Hij vraagt de vergadering of er andere
ideëen zijn voor het vinden van belangstellenden. Enkele
suggesties:
- Actief benaderen tijdens de vliegsportbeurs (Job
Seesink). Merk op dat deze pas in 2021 weer
plaatsvindt;
- Meer betalen aan bestuursleden en commissieleden
(Bas van Duijn);
- Het gebruik van Facebook als communicatie medium
(Bastienne Wentzel).
Jan Sikking legt een voorstel voor die kan helpen bij het
gebrek aan vrijwilligers (voorstel bijgevoegd). Gegeven onze
sterke financiële positie, de hoeveelheid werk voor het bestuur
en het gebrek aan vrijwilligers stelt Jan voor een
afdelingsbureau op te richten, voor ondersteuning waar nodig.
Concreet zouden we iemand kunnen aannemen voor max. 0.4
fte.
Sanne Both bedankt Jan voor het voorstel. Het bestuur wil
eerst gaan kijken naar het meer gebruikmaken van de
capaciteiten van het verenigingsbureau in Woerden. Die zijn
deels al belast met secretariële taken voor Schermvliegen, en
daar betalen we ze ook voor. Het nadeel aan iemand in dienst
nemen is dat het bestuur opeens veel specifieke opdrachten
moet gaan delegeren; dit moet niet onderschat worden. Jan
denkt dat het echter veel werk zal wegnemen, en het
bestuurswerk ook plezieriger maakt.
Martijn Geurts denkt dat er meer vraag is naar
vakinhoudelijke kennis dan secretariële taken. Dit kan niet
zomaar worden opgevangen door een afdelingsbureau.
3

Mededelingen en
ingekomen stukken

Inventarisatie schoolerkenning
Het bestuur wil gaan kijken hoe de erkenning van
opleidingsinstanties professioneler kan worden toegepast.
Schoolerkenning is nu wat hol; daar wil het bestuur meer body
3
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aan geven. Om hier een begin mee te maken, is de volgende
vraag bij de scholen neergelegd: “Welk ideaal-beeld zou u bij
de term ‘schoolerkenning’ hebben, waar denkt u aan?”.
De ingekomen reacties zijn door Marc van Woensel
geïnventariseerd. Deze inventarisatie wordt nu teruggelegd bij
de scholen voor een reactie, waarna het naar de
afdelingsvergadering gaat om te beslissen wat te doen. Het
bestuur ziet dit het liefst in de vorm van een commissie.
Afscheid ENPV
Na vele jaren zeer actief te zijn geweest, heeft André
Wierenga besloten te stoppen met Para Adventure / ENPV.
André was sinds begin jaren ’90 actief en was onder andere de
eerste officieel erkende instructeur. Van het begin af aan is hij
betrokken geweest bij de opkomst van Schermvliegen in
Nederland. De afdelingsvergadering dankt André voor zijn
jarenlange inzet, en grote bijdrage bij het op de kaart zetten
van Schermvliegen.
4

Vaststellen verslag
Bas van Duijn vraagt naar de invoering van de nieuwe EHBO
afdelingsvergadering 1 eisen (wijziging Reglement Schermvliegen tijdens de
november 2019
Voorjaarsvergadering). Hij heeft het bestuur benaderd voor
een overgangsregeling voor instanties die een KNVvL erkende
EHBO cursus gaven.
Het bestuur heeft de vier instanties met een dergelijke
erkende EHBO cursus een overgangsperiode tot 2020
aangeboden. Dit geldt alleen voor de instanties die in het
verleden een bij KNVvL bekende, en door KNVvL erkende EHBO
scholing hadden. Instanties die dit deden vanuit het Rode of
Oranje Kruis kunnen dit blijven doen, aangezien dit volgens
het nieuwe Reglement Schermvliegen nog steeds mag.
Bestluit: De afdelingsvergadering stelt het verslag van 1
november 2019 met deze wijziging vast.

5

Wijzigingsvoorstel
Reglement
Schermvliegen

Op verzoek van enkele scholen dient het bestuur een voorstel
in voor het wijzigen van het Reglement Schermvliegen. Martijn
Geurts licht het voorstel toe. Concreet gaat het om de eerste
tien vluchten van de tandemopleiding; deze moeten nu met
een “instructeur met aantekening tandemvliegen” als
4
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passagier. In het voorstel mag dit ook een “hulp-instructeur
met aantekening tandemvliegen” zijn.
Redenen hiervoor zijn dat instructeurs hebben aangegeven
beter in staat te zijn vanaf de grond te begeleiden. Ook is het
makkelijker voor de logistiek van opleidingen. De wijziging is
in lijn met de manier waarop instructie geven is omschreven in
het Reglement Schermvliegen, waarbij een instructeur de
leiding heeft en samen met hulp-instructeurs de opleiding
verzorgd.
Jan Sikking vraagt of hij nu beperkt wordt, omdat er in naam
van de opleidingsinstantie moet worden lesgegeven. Gerald
van Dalen antwoordt dat dit al het geval was; opleidingen
kunnen alleen plaatsvinden onder de vlag van een KNVvLerkende opleidingsinstantie.
Arjan Pool merkt op dat het reglemenair niet gedekt is
hoeveel ervaring een tandempiloot moet hebben, alvorens hier
les in te mogen geven (gegeven hij/zij al de aantekening hulpinstructeur had).
Martijn Geurts geeft aan dat dit moeilijk in het Reglement
Schermvliegen te vatten is. Daarnaast is dit niet anders dan
voorheen.
Ronald van Veen vindt dat dit de verantwoordelijkheid van de
scholen is; niet alles moet worden vastgelegd.
Sanne Both brengt het voorstel ter stemming, en de
vergadering neemt de wijziging unaniem aan. Het
vernieuwde Reglement Schermvliegen zal op de website
worden geplaatst, en meegestuurd met de notulen.
6

Jaarplan en Begroting
2020

Jaarplan 2020
Marga van Woensel presenteert het jaarplan van 2020. In het
kort zijn we nog steeds ambitieus, maar hebben daar meer
mankracht voor nodig.
Marga gaat er pagina voor pagina doorheen.
Pagina 2: Job Seesink stelt voor het recruteren van nieuwe
vrijwilligers op te nemen als speerpunt. Het bestuur is het hier
volledig mee eens, en voegt het als hoogste prioriteit toe.
5
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Pagina 3: Job Seesink vindt de financiële reserve van meer
dan 100.000 euro veel, en vraagt zich af of dat normaal is. Hij
denkt van niet; zeker ook omdat we geen vastgoed (clubhuis)
hebben met bijbehorende risico’s. Hij vindt dat er iets moet
gebeuren, aangezien dit geld van de leden is.
Marga van Woensel geeft aan dat we al tijden bezig zijn met
het zoeken naar initiatieven om het geld goed te besteden. Er
zijn echter slechts enkele voorstellen binnengekomen, en pas 1
uitgevoerd. Een recent voorstel is de beurs groter vormgeven;
dit zal via Lift en Facebook gecommuniceerd worden.
Job ziet de financiële reserve steeds doorgroeien, en vraagt
zich af of we deze groei niet kunnen stoppen. Ronald van
Veen geeft aan dat het goedkoper maken van de contributie
met een paar euro niet in het belang van de vereniging en de
leden is. Het bestuur geeft aan het geld liever terug te geven
aan de leden, dan zomaar de contributie te verlagen.
Pagina 4: Bas van Duijn ziet bij Paragliding Holland dat er
steeds meer niet-Nederlandstalige cursisten zijn. Hierbij is het
theorie examen het grootste obstakel. Hij stelt daarom voor
vanaf eind 2020 een examen in het Engels mogelijk te maken.
Mark Schoonhoven neemt dit mee naar de examencommissie.
Pagina 4: er is veel kritiek op de website van de KNVvL. Het is
duidelijk gemaakt voor mobiele apparaten, zonder na te
denken over het gebruikt op andere apparaten. Wouter de
Jong is hier met de KNVvL over in overleg, in zijn nieuwe rol
als bestuurslid.
Erwin Voogt voegt toe in het algemeen niet tevreden te zijn
met de prestaties die het verenigingsbureau levert, terwijl we
ze hier als afdeling voor betalen.
Het bestuur is het hier deels mee eens en gaat zich erin
verdiepen.
Pagina 5: Max Wout merkt op dat er in het jaarplan gesproken
wordt over de verplichting voor instructeurs tot het bijwonen
van minimaal twee halve instructeursdagen. Sinds een recente
wijziging in het Reglement Schermvliegen moet dit
tegenwoordig minimaal één hele instructeursdag zijn.
Het Jaarplan 2020 is bij acclamatie aangenomen, met
inachtneming van recruteren van vrijwilligers als extra
speerpunt.
Begroting 2020
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Marga van Woensel presenteert de begroting voor 2020.
Jan Sikking merkt op dat de begroting die vorig jaar naar de
ledenraad gestuurd was anders was dan die behandeld is
tijdens de afdelingsvergadering. Marga geeft aan dat dit dit
jaar niet het geval is.
Marga vermoedt minder over te houden dan vorig jaar, door
nieuwe uitgaven voor logboeken, presentaties, weerstations en
medailles. Dit zal in de Voorjaarsvergadering duidelijk worden.
Job Seesink stelt, naar aanleiding van de eerdere discussie,
voor de contributie te verlagen. Sanne Both geeft aan dat dit
voor een volgende vergadering als voorstel kan worden
ingediend, zodat ook niet aanwezige afgevaardigden de tijd
hebben te reageren. Daarnaast wil Marga er in haar rol als
Penningmeester eerst goed naar kijken.
Tot slot licht Marga toe dat de kolom 2019 niet klopt, door de
migratie van boekhouding. De realisatie in 2020 die
gepresenteerd wordt tijdens de voorjaarsvergadering wordt
beter.
De Begroting van 2020 is bij acclamatie aangenomen.
7

Nieuwe Keuringseisen
Technische Commissie

Sanne Both geeft aan dat de Nieuwe Keuringseisen van de
Technische Commissie (TC) ter kennisgeving bij de
afdelingsvergadering liggen. Gerard Visser (TC) licht toe.
De eisen staan in een levend document, die op basis van
keuringen van de afgelopen drie tot vijf jaar samengesteld
zijn; het beschrijft intentie en methodiek van keuren.
Daarnaast is in deze update overige balast weggelaten, die
niet met de technische eisen van de lier te maken hebben
(bijv. verplichting van aanwezigheid van een EHBO trommel op
het veld; dit staat al in het Reglement Schermvliegen, en heeft
niets met de lier zelf te maken). De eisen in dit document
worden al twee jaar gehanteerd, en onduidelijkheden zijn ter
plaatse aan liereigenaren uitgelegd. Daarnaast is dit onder het
toeziend oog van de Veiligheidscommissie gebeurd. De TC is
altijd open voor feedback, met als doel dit levende document
te blijven verbeteren.
Bas van Duijn geeft aan dat er eerder door het bestuur is
toegezegd eerst een overleg te laten plaatsvinden tussen
liereigenaren en de TC. Gerard geeft aan dat het doel is dit
tijdens de keuringsdagen te doen, aangezien het dan relevant
is. Dit werkt echter lastig tijdens deze dagen, omdat het doel
7
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van liereigenaren dan is de lier goed te laten keuren; dan is
het lastig een open gesprek te voeren.
De TC gaat hier graag in mee, en zal een gesprek plannen voor
de volgende keuringsdag in februari 2020. Ze zullen een avond
voorstellen en naar alle liereigenaren sturen.
(Mocht een lier missen op de KNVvL website, dan kan dit
gemaild worden naar communicatie.schermvliegen@knvvl.nl).
Er was wat verwarring over de vraag of de Keuringseisen
moeten worden goedgekeurd door de afdelingsvergadering.
Artikel 12 lid 2 van het Reglement Schermvliegen vermeldt:
“Het bestuur stelt een reglement op ten aanzien van de
keuring van een Lierinstallatie.”
Daarmee liggen de Keuringseisen ter kennisgeving bij de
afdelingsvergadering. Uiteraard neemt dit niet weg dat de TC
en het bestuur open staan voor suggesties en open dialoog.
8

Overige voorstellen en Erwin Voogt heeft een brief gestuurd, met feedback op een
vragen van
filmpje dat gemaakt is door de KNVvL (vanuit Woerden). Het
afgevaardigden
filmpje is gemaakt als presentatie aan de minister. Erwin uit
kritiek op de manier waarop Schermvliegen wordt
gerepresenteerd in dat filmpje: voornamelijk (oudere)
mannen, niet in groepsverband, niet vrolijk, etc.
Dit heeft hij gemeld bij de KNVvL, en die gaven aan input te
hebben gevraagd aan alle afdelingen; daar kwam weinig uit.
Deze input blijkt niet expliciet genoeg gevraagd te zijn; het
bestuur was er niet van op de hoogte.
Wouter de Jong heeft dit in een overleg besproken met
Marketing & Communicatie. Hierin werd duidelijk dat een
aantal afdelingen niet eens op de hoogte waren van het
filmpje.
Bas van Duijn geeft aan dat Paragliding Holland kort van
tevoren benaderd is voor input voor de presentatie aan de
minister, als zijnde grote school. Los van het feit dat dit
eigenlijk via de afdeling zou moeten, zijn dit soort
vergaderingen vaak lang van tevoren bekend, terwijl de input
pas anderhalve week voor de vergadering gevraagd is.
Het bestuur is het ermee eens dat deze gang van zaken niet
goed is. Erwin stelt voor dat het bestuur een klacht indient bij
het afdelingsbureau. Jan Sikking geeft aan het ook te gaan
bespreken in de ledenraad. Het bestuur zal (eventueel samen
8
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met Erwin) in gesprek gaan met het afdelingsbureau. Bas
adviseert dit wel positief te houden. Erwin vindt dat er ook
eisen moeten worden gesteld, aangezien we als afdeling voor
de service betalen. Hij benadrukt dat de boodschap aan de
minister belangrijk voor ons is, aangezien het de
luchtruimindeling mede kan bepalen.
10

Rondvraag

Erwin Voogt vraagt zich af wat er met de Eigen Medische
Verklaring (EMV) gebeurt? De nieuwe EMV staat op de website,
maar is naar zijn idee slechter dan de voorloper, door de
onduidelijkheid van de formulering. Hij stelt dan ook voor de
nieuwe EMV weer van de site af te halen, omdat uit een vorige
vergadering is gebleken dat de tekst juridisch slecht is.
Het bestuur vindt dit te kort door de bocht en geeft aan dat hij
een voorstel kan indienen ter verbetering. Het is belangrijk om
eerst te achterhalen wat er besloten was en of het
goedgekeurd moet worden door de afdelingsvergadering.
Martijn Geurts voegt nog toe dat – los van de inhoud van de
EMV – er op z’n minst goed over is nagedacht; ook door de
Medische Commissie. Daarnaast was de vorige EMV ook niet
ideaal voor sommige piloten.
Job Seesink herinnert de vergadering dat het bestuur nog met
Erwin en Job zou samenzitten over de nieuwe EMV; tot die tijd
zouden beiden geldig blijven. Dit is er door het vertrek van
Roland van Duijn bij ingeschoten. Sanne Both geeft aan eerst
de VC op touw te willen hebben, alvorens we hierover
beslissen. Voor nu zal Erwin enkele punten op papier zetten
om aan de Medische Commissie te sturen, met het bestuur in
de CC.
Paul Aller vraagt zich af welke stappen Maurik moet
overwegen om een vereniging op te richten die kan stemmen
tijdens de afdelingsvergadering. Martijn Geurts geeft aan dat
dit reglementair door de Koepel geregeld is, en dat wij dit
slechts overnemen.
Gerald van Dalen voegt toe dat aantal stemmen pas vanaf
2021 herzien wordt (elk oneven jaar).
Sonja Wierenga vraagt wat er met de leden van de ENPV
gebeurt. Gerald van Dalen geeft aan dat ze Individueel Lid
worden. Als dit administratief is doorgevoerd in Woerden
kunnen leden zich op mijn.knvvl.nl eventueel aansluiten bij
een andere vereniging.
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Arjan Pool vermeldt dat er een succesvolle audit is geweest
van de instructeursopleiding door NOC*NSF. Het NOC heeft
zeer grote complimenten gegeven over de manier van
examineren; we zijn een voorbeeld voor andere bonden.
Het officiële audit rapport is inmiddels bij het bestuur
aangekomen.
11

Sluiting van de
afdelingsvergadering

Om 21:58 uur bedankt Sanne Both de aanwezigen voor hun
betrokkenheid, en nodigt iedereen uit nog een drankje te doen
bij de bar.
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