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Verslag afdelingsvergadering 
 
Afdeling Schermvliegen van de KNVVL 
 
Datum/Plaats: 23 april 2004, AC Restaurant te Utrecht 
 
Aanwezig : zie bijlage 1 
 
Status  : concept  
 
Agenda  
 

1. Opening 
2. Verslag Afdelingsvergadering van 28 november 2003 
3. Uitgevoerde activiteiten 2003 
4. Doelstellingen Afdeling Schermvliegen 2004/2005 
5. Financiële afrekening 2003 
6. Begroting 2005 
7. Voorstellen wijziging Reglement Schermvliegen 

1. Voorstellen wijzigingen van bestuur 
2. Voorstel invoeren aantekening Duinsoaren 
3. Motie Sikking 
4. Motie Wieringa 
5. Motie Ronteltap 
6. Voorstel Visser 

8. Bestuursmutaties 
9. Kiezen afgevaardigde KNVvL Ledenraad 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
 

1.  Opening 
 
De voorzitter heet een ieder welkom. De secretaris en de penningmeester zijn verhinderd. 
Hans Dekker zal de notulen maken, en gezamenlijk met de voorzitter de financiële 
agendapunten behandelen. 
 

2. Verslag afdelingsvergadering van 28 november 2003 
 
Vragen en opmerkingen van de aanwezige leden met betrekking tot het verslag van de 
vorige afdelingsvergadering: 
 
De heer A. Bizot: Toevoeging op blz 3: het NOC*NSF heeft ook subsidie verstrekt voor de 
externe adviseur opleidingen. 
 
Het verslag wordt hierna met algemene stemmen goedgekeurd. 
 

3. Uitgevoerde activiteiten 2003 
 
Een overzicht is vermeld in de Rapportage doelstellingen afdeling Schermvliegen 2003. Met 
verbetering van een tekstuele fout (tevens in plaats van teven, blz 3) wordt deze rapportage 
geaccordeerd door de vergadering. 
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4. Doelstellingen afdeling Schermvliegen 2004/2005 
 
Met verwijzing naar de notitie van het Bestuur worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 
De heer Kooy: Een van de de doelstellingen van de KNVvL, te weten het werven van leden, 
wordt niet teruggevonden. De voorzitter antwoordt dat de afdeling de belangenbehartiging 
door de KNVvL veel belangrijker vindt. Het werven van leden is geen doel op zich. 
 
De heer Meindertsma: Wanneer is het Handboek gereed? Antwoord Bestuur: Het Handboek 
is vrijwel gereed. Wordt voor het volgende examen op de website gepubliceerd. 
 
De heer Beukers: Geeft het onderdeel navigatie nog problemen? Antwoord Bestuur: Er zal 
worden verwezen naar de relevante documenten. Het Handboek zal zo concreet mogelijk 
zijn. 
De voorzitter licht vervolgens toe dat het KEI er nog steeds niet is.  
 
De doelstellingen 2004/2005 worden vervolgens met algemene stemmen aangenomen. 
 

5. Financiële afrekening 2003   
 
Ter tafel ligt de financiële afrekening 2003. 
 
De heer Kooy wil graag een nadere specificatie van de post Overige kosten en van de 
overschrijding B-lijn. Het Bestuur zegt toe dat de penningmeester de heer Kooy zal 
informeren. 
 
De financiële afrekening 2003 wordt vervolgens met 20 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 
onthouding aangenomen en gearresteerd. 
 

6. Begroting 2005   
 
Ter tafel ligt de begroting 2005. 
 
De heer Kooy vraagt naar het aantal leden waarop de begroting is gebaseerd. Antwoord 
Bestuur: 1600 leden. 
 
De heer Kooy wil graag volgend jaar ook een balans bij de afrekening zien. Het Bestuur zegt 
toe hiervoor zorg te dragen. 
 
De begroting 2005 wordt vervolgens met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen aangenomen. 
 
 

7. Voorstellen wijzigingen Reglement Schermvliegen. 
 
Ter tafel liggen in totaal 17 voorstellen. 12 zijn afkomstig van het Bestuur en 5 van de leden. 
 
De heer Bizot vraagt om in het vervolg op de voorstellen paginanummers toe te voegen. 
 
Voorstel 1: Nieuwe definitie Hoogtevlucht. 
Deze luidt:  
Hoogtevlucht: Bij bergvliegen, een vlucht waarbij het hoogteverschil gedurende de vlucht 
tenminste 500 m bedraagt. 
 
Dit voorstel wordt met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 onthouding aangenomen. 
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Voorstel 2: Wijziging artikel 3. 
Nieuwe tekst:  
Iedereen die van de in dit reglement beschreven bevoegdheden gebruik maakt, dient in het 
bezit te zijn van het vereiste schermvliegbrevet en aantekening en dient zich aan de in dit 
reglement beschreven regels te houden. 
 
De heer Meindertsma: Wat zijn de consequenties van deze wijziging? Antwoord Bestuur: 
geen. 
De heer Bizot: Is dit niet strijdig met de doelstellingen? Antwoord Bestuur: nee, het geldt 
alleen voor leden van de KNVvL. 
 
Dit voorstel wordt met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding aangenomen. 
 
Voorstel 3: Wijziging punt 2 van artikel 18. 
Nieuwe tekst: 
Voor het Brevet 2 Lier zijn verder vereist: 40 hoogtevluchten. 
Voor het Brevet 2 Berg zijn verder vereist: 20 vluchten met een hoogte verschil van 
tenminste 300 meter en 20 hoogtevluchten. 
 
De heer Buis stelt voor om de woorden gedurende de vlucht toe te voegen. Dit amendement 
wordt met 21 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Vraag van de heer Buis: Wat is het effect op de reductieregeling? Antwoord Bestuur: ook de 
helft! 
 
De definitieve tekst wordt dan: 
 
Voor het Brevet 2 Lier zijn verder vereist: 40 hoogtevluchten. 
Voor het Brevet 2 Berg zijn verder vereist: 20 vluchten met een hoogte verschil gedurende 
de vlucht van tenminste 300 meter en 20 hoogtevluchten. 
 
Dit voorstel wordt met 21 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Voorstel 4: Wijziging laatste zin van artikel 5. 
Nieuwe tekst: 
Voor het Brevet 1 is verder vereist vijftien vluchten waarvan tenminste vijf 
hoogtevluchten;voor bergvluchten kan v.w.b. de hoogtevluchten volstaan worden met 
vluchten met een hoogteverschil van 300 meter. 
 
Dit voorstel wordt geamendeerd met toevoeging van de woorden: gedurende de vlucht. 
Dit amendement wordt met 20 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
aangenomen. 
 
De definitieve tekst wordt dan: 
Voor het Brevet 1 is verder vereist vijftien vluchten waarvan tenminste vijf 
hoogtevluchten;voor bergvluchten kan v.w.b. de hoogtevluchten volstaan worden met 
vluchten met een hoogteverschil van 300 meter gedurende de vlucht. 
 
Dit voorstel wordt met 21 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
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Voorstel 5: EHBO-eisen instructeurs: wijziging artikelen 48 sub d en artikel 50 sub c. 
Nieuwe tekst: 
Artikel 48 sub d: in het bezit zijn van een door het Oranje Kruis uitgegeven diploma Eerste 
Hulp dan wel van een geldig getuigschrift op het gebied van de verlening van eerste hulp bij 
ongelukken, welk getuigschrift is behaald na het volgen van een door of namens het bestuur 
gegeven EHBO-opleiding; 
  
Artikel 50 sub c: het geldig houden van een door het Oranje Kruis uitgegeven diploma EHBO 
dan wel van een geldig getuigschrift op het gebied van de verlening van eerste hulp bij 
ongelukken, door het volgen van een door of namens het bestuur gegeven EHBO-opleiding; 
 
Een amendement op deze tekst (schrappen van de woorden”door of”) wordt met 9 stemmen 
voor, 12 stemmen tegen en 1 onthouding afgewezen. 
 
Het voorstel wordt met 19 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 onthoudingen aangenomen. 
 
Voorstel 6: Eisen hulpinstructeur: wijziging artikel 41. 
Oude tekst: minimaal 1 jaar het schermvliegen te hebben beoefend 
Nieuwe tekst: minimaal 100 hoogtevluchten 
(Voor deze verzwaarde eis zal een invoeringstermijn van 1 jaar gelden) 
 
De heer Buis: Waarom niet B3 eisen? Antwoord Bestuur: dat is te zwaar. 
 
Dit voorstel wordt met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Voorstel 7: Aanvullen artikel 1 met de definitie van Logboek. 
Nieuwe tekst:  
Een logboek is een boekje bestemd voor het noteren van vluchten en vluchtgegevens, 
waarin tenminste de gegevens zijn opgenomen die voorkomen in het door de Afdeling 
Schermvliegen van de KNVvL uitgegeven logboek. 
 
Er komt een amendement op deze tekst: 
- toevoegen na gegevens: voor zover relevant. Aangenomen met 19 stemmen voor, 1 stem 
tegen en 2 onthoudingen 
 
Tevens wordt voorgesteld een invoeringstermijn van 1 jaar te laten gelden. Dit wordt 
aangenomen met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
De definitieve nieuwe tekst luidt dan: 
Een logboek is een boekje bestemd voor het noteren van vluchten en vluchtgegevens, 
waarin tenminste de gegevens, voorzover relevant, zijn opgenomen die voorkomen in het 
door de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL uitgegeven logboek. 
 
Dit voorstel wordt met 19 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
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Voorstel 8: Wijziging artikel 13. 
Nieuwe tekst: 
Een buitenlands brevet of certificaat wordt door het Bestuur gelijkgesteld met een 
Nederlands brevet dat overeenkomt met het IPPI niveau van het buitenlandse brevet of 
certificaat. (IPPI: International Pilot Proficiency Identification). Het buitenlandse brevet moet 
daartoe uitgegeven zijn door een instantie die is aangesloten bij de FAI (Federation 
Aeronautique International) en die het IPPI-systeem van de FAI hanteert. Het Bestuur kan op 
aanvraag eenmalig een overeenkomstig Nederlands brevet afgeven aan de bezitter van het 
certificaat na betaling van de normaal voor een dergelijk Brevet verschuldigde kosten. 
 
Dit voorstel wordt met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Voorstel 9: Wijziging artikel 50 punt b. 
Nieuwe tekst: 
b. Het jaarlijks volgen van minimaal 1 van de te houden applicatiedagen. 
 
Er komt een amendement: volgen vervangen door bijwonen. Dit amendement wordt met 22 
stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
De definitieve nieuwe tekst wordt dan: 
b. Het jaarlijks bijwonen van minimaal 1 van de te houden applicatiedagen. 
 
Dit voorstel wordt met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Voorstel 10: Wijziging artikel 38. 
In artikel 38 wordt voor het behalen van de tandemaantekening éénmaal het woord 
“hoogtevlucht” gebruikt en éénmaal het woord “vlucht”. Voorgesteld wordt om in beide 
gevallen “hoogtevlucht” te gebruiken. 
 
Dit voorstel wordt met 18 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen aangenomen. 
 
Voorstel 11: Wijziging artikel 60. 
Nieuwe tekst: 

1. Elk voorval bij het schermvliegen, ten gevolge waarvan letsel van enig belang aan 
een persoon, of schade aan enig goed is toegebracht, alsmede elk voorval dat afwijkt 
van de normale gang van zaken en waaruit lering kan worden getrokken, moet 
binnen 7 maal 24 uur door of namens de betrokkenen ter kennis van het Bestuur 
worden gebracht.  Onder voorval bij het schermvliegen wordt elk voorval verstaan 
waarbij een schermvlieg-uitrusting, of een deel daarvan, in gebruik was. 

 
2. Betrokkenen, die ieder binnen 7 maal 24 uur moeten melden, zijn: 

− De piloot in kwestie, en 
− De instructeur (indien sprake is van een lessituatie), en 
− De hulpinstructeur (indien sprake is van een lessituatie), en 
− De lierman (indien sprake is van een lierbedrijf), en 
− De organisatie van een bij de KNVvL aangemelde wedstrijd  
Bij de melding moeten in ieder geval de volledige naam en het KNVvL nummer van 
de piloot en de melder worden vermeld. Indien dit nummer ontbreekt, moeten behalve 
de volledige naam eveneens het adres, de postcode en de geboortedatum vermeld 
worden. 

 
3. Betrokkenen die mogen melden: 

− Piloten in kwestie (niet zijnde lid van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL), 
met name in geval van les bij een erkende opleiding 

− Iedereen die het voorval heeft waargenomen, of die iets weet van of in direct 
verband staat met het voorval. 
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Dit voorstel wordt met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen aangenomen. 
 
Voostel 12: Vervallen van punten b en c van artikel 67 punt 2. 
Dit voorstel wordt met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen aangenomen. 
 
Voorstel 13: Voorstel invoeren aantekening Duinsoaren 
Ter tafel ligt het voorstel van de Commissie Duinsoaren. De heer Buis geeft een toelichting. 
Er volgt ampele discussie. Er worden enige amendementen voorgesteld, maar de 
meerderheid van de vergadering wil deze amendementen niet toelaten. 
 
Tenslotte wordt over het originele voorstel gestemd. Het voorstel wordt met 19 stemmen 
tegen, 2 stemmen voor en 1 onthouding afgewezen. 
 
De Commissie Duinsoaren zal met een aangepast voorstel komen. 
 
Voorstel 14: Motie Sikking 
Dit voorstel wordt ingetrokken. 
 
Voorstel 15: Motie Wieringa 
De heer Wieringa stelt voor de instructeuropleiding ook open te stellen voor nieuwe 
instructeurs, oud-instructeurs (bijscholing) en voor hulpinstructeurs. 
 
Het Bestuur stelt voor om met de volgende beginselen in te stemmen: 
-indien er voldoende ruimte is, kan het theoretisch-didactische deel van de opleiding 
opengesteld worden voor degenen die de instructeuraantekening al eerder gehaald hebben 
en die zich willen bijscholen 
-gezien het vereiste ingangsniveau, is de opleiding niet geschikt voor hulpinstructeurs die 
niet aan de toelatingseisen voldoen en die vooralsnog hulpinstructeur zullen blijven 
-het Bestuur kan overwegen bijscholingsdagen voor hulpinstructeurs te organiseren, waarin 
onder meer aandacht wordt besteed aan didactiek. 
 
Het Bestuursvoorstel wordt met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding 
aangenomen. 
 
Voorstel 16: Motie Ronteltap. 
De tekst van dit voorstel is helaas niet meegestuurd. Het Bestuur biedt hiervoor excuses 
aan. De heer Ronteltap stelt voor om de bevoegdheid tot het uitgeven van 
luchtwaardigheidsverklaringen ook toe te kennen aan individuele instructeurs. 
 
Na toelichting en discussie wordt het voorstel in stemming genomen. 
 
Het voorstel wordt met 16 stemmen tegen, 6 stemmen voor en 0 onthoudingen afgewezen. 
 
Voorstel 17: Motie Visser. 
Een deel van de motie Visser is al aangenomen, namelijk de definitie van Hoogtevlucht (zie 
voorstel 1). 
Het overige deel van de motie komt er op neer dat artikelen 20 en 24 samengevoegd kunnen 
worden. 
Dit voorstel wordt met 6 stemmen voor, 18 stemmen tegen en 0 onthoudingen afgewezen. 
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8. Bestuursmutaties 
Carel Heerkens is gestopt en treedt af. 
De voorzitter roept kandidaten op zich te melden voor de vakante bestuursfuncties. 
 
9. Kiezen afgevaardigden KNVvL ledenraad  
De heren Kooy en Beukers worden met algemene stemmen benoemd tot 
afgevaardigden. 
De heren Borra en Heres Hoogerkamp worden met algemene stemmen benoemd tot hun 
vervangers. 
 
10. Rondvraag 
De heer Lemmen: is er al meer zicht op de wettelijke ontwikkelingen rond 
schermvliegen?  
Antwoord Bestuur: De verwachting is dat er voor het einde van dit jaar een nieuwe 
wettelijke regeling zal zijn. Voor de stand van zaken op dit moment wordt verwezen naar 
de B-lijn. 

 
De heer Klaver vraagt een ieder om opmerkingen en commentaar op het 
Duinsoarreglement te mailen naar soaren@schermvliegen.nl 
 
Mevrouw Kooy: graag de volgende keer alle stukken van te voeren toesturen en 
nummeren. 
 
De heer Kooy: kan de B-lijn ook op de website worden geplaatst? Antwoord Bestuur:ja, 
mits er ruimte beschikbaar is, hetgeen nu niet het geval is. 
 
De heer Bizot sr merkt op dat er veel tekstuele fouten staan in de stukken en vraagt het 
Bestuur dit te verbeteren. 

 
11. Sluiting 

 
Met dank aan alle aanwezigen voor hun bijdrage sluit de voorzitter de vergadering.  
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Bijlage 1 
 
Aanwezigen afdelingsvergadering Schermvliegen 
23 april 2004   
 
Bestuur: 
 
Voorzitter    : Chris Borra 
Bestuurslid    : Gijsbert Heres Hoogerkamp 
Bestuurslid    : Claus van den Hoek 
Bestuurslid    : Hans Dekker 
 
Afwezige bestuursleden: 
Secretaris    : Collin Hamming 
Penningmeester   : Maaike van Beers/Maarten van Amelsvoort 
 
 
Aanwezige gevolmachtigden: 
 
In totaal 22 gevolmachtigden aanwezig. 
Zie overzicht op de volgende 2 bladzijden. 
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