Verslag Afdelingsvergadering Schermvliegen 21 april 2006

Verslag afdelingsvergadering 2006

Afdeling schermvliegen van de KNVVL
Datum/Plaats: 21 april 2006, Golden Tulip Berghotel Amersfoort
Aanwezig

: zie bijlage

Status

: vastgesteld 27 april 2007

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag afdelingsvergadering van april 2005 (bijlage 1)
4. Rapportage doelstellingen afdeling Schermvliegen 2005 (bijlage 2)
5. Rapportage veiligheidscommissie en verkiezing leden veiligheidscommissie (bijlage 3)
6. Rapportage sanctiecommissie (bijlage 4)
7. Rapportage van de activiteiten van de commissie Techniek (bijlage 5)
8. Financiële afrekening 2005 (bijlage 6)
9. Bestuursmutaties (bijlage 7)
10. Doelstellingen afdeling Schermvliegen 2006 (bijlage 8)
11. Begroting 2007 (bijlage 9)
12. Wijziging Reglement Schermvliegen (bijlage 10)
13. Voorstel Buis Openbaarheid van bestuur (bijlage 11)
14. Voorstel Buis Verlengingseis (bijlage 12)
15. Voorstel Beukers (bijlage 13)
16. Voorstel Wierenga (bijlage 14)
17. Vragen Lemmen (bijlage 15)
18. Kiezen afgevaardigden KNVvL ledenraad (bijlage 16)
19. Rondvraag
20. Sluiting

1. Opening
De voorzitter heet een ieder welkom en Cor van den Burg, voorzitter van de KNVvL,in het
bijzonder. Hierna opent Chris de vergadering.

2. Mededelingen
Geen.

3. Verslag afdelingsvergadering van 15 april 2005
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4. Rapportage doelstellingen afdeling Schermvliegen 2005
De voorzitter geeft een korte toelichting op een algemene vraag van Jeroen Buis over de relatie
met de zeilvliegers in de doelstellingen voor 2006.
De doelstellingen Schermvliegen 2005 worden hierna met algemene stemmen goedgekeurd.

5. Rapportage veiligheidscommisie en verkiezing leden veiligheidscommissie
Deel 1: Voorstel taakomschrijving voor de commissie Veiligheid
Vragen/opmerkingen vanuit de zaal over dit voorstel:
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Andre Ronteltap
Is er bekend wanneer wat in aanmerking komt voor het reconstrueren en analyseren van
ongevallen? Hij pleit voor duidelijke omschrijving/kaders hiervan om discussies te voorkomen.
Antwoord voorzitter:
Commissie Veiligheid kan dit zelf goed beoordelen. Voorstel is dan ook om dit te handhaven. Wil
je dit anders dan dient er een tegenvoorstel ingediend te worden.
Hierna volgt een stemming over de taakomschrijving.
Voor: 19
Tegen 2
Voorstel is derhalve met meerderheid van stemmen aangenomen.
Deel 2: Verplichting verslag commissie Veiligheid 2005 toe te voegen
Er zijn geen vragen/opmerkingen vanuit de zaal.
Deel 3: Voorstel verkiezing nieuwe leden
De voorgestelde leden worden door de vergadering bij acclamatie verkozen.

6. Rapportage sanctiecommissie
Er zijn geen vragen/opmerkingen vanuit de zaal omtrent het verslag van de sanctiecommissie:
Er wordt om goedkeuring gevraagd van het verslag
Voor: 19
Onthoudingen: 2
Voorstel is derhalve met meerderheid van stemmen goedgekeurd.

7. Rapportage van de activiteiten van de commissie Techniek
Er zijn geen vragen/opmerkingen vanuit de zaal omtrent het verslag van de commissie techniek.

8. Financiële afrekening 2005
De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiële afrekening 2005. Nog niet alle
cijfers zijn binnen, maar zoals het nu lijkt is het resultaat ca. EUR 6000 – EUR 7000.
Vragen/opmerkingen vanuit de zaal:
Er volgen een aantal vragen vanuit de zaal over de afrekening en het gebruik van (verzamel)
posten. Hieruit komt een voorstel naar voren om volgend jaar de begroting van dat jaar bij te
voegen.
Voor: 21
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
Hierna komt het voorstel om de post wedstrijden volgend jaar apart te zetten.
Voor: 21
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
Anniek Peters vraagt hoe het zit met de inkomsten van de B-lijn t.o.v. de begroting? Deze is
schrikbarend laag. Volgens haar berekening komt er ca. € 3500 te kort.
Antwoord penningmeester:
De communicatie tussen de redactie van de B-lijn en de financiële administratie van de KNVvL is
verre van optimaal geweest. Dit is nu rechtgezet. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om
misverstanden in de toekomst te voorkomen. Claus van de Hoek, de vorige portefeuillehouder
PR, heeft het bestuur nogal plotseling verlaten. (zie punt 9). Jos Kruis heeft de B-lijn inmiddels van
hem overgenomen Hij is bezig met een onderzoek om uit te zoeken wat er gebeurd is.
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Hierna volgt een discussieronde over wat voor garanties de leden krijgen dat dit soort zaken in de
toekomst niet meer voor kan vallen?
Antwoord Jos Kruis:
Garanties kunnen er niet gegeven worden maar volgend jaar zal het bestuur naar de
ledenvergadering rapporteren wat de uitkomst van het onderzoek is
In overleg met de vergadering wordt er gestemd op 3 voorstellen waarbij men 1x mag stemmen:
1) Afkeuren financieel beleid en nieuwe maken – voor 9
2) Goedkeuring afgelopen financieel beleid – voor 1
3) Goedkeuring afgelopen financieel beleid onder voorbehoud van een nieuwe
verantwoording m.b.t. advertenties en wedstrijden waarop op nieuw gerapporteerd moet
worden – voor 11
Voorstel 3 is hiermee aangenomen.

9. Bestuursmutaties
Secretaris
Collin Hamming stopt in verband met drukke werkzaamheden, privé situatie en ander
bestuurswerk met ingang van 22 april 2006 als secretaris van de afdeling schermvliegen. Er is
nog geen vervanger.
Bestuurslid Opleidingen
Gijsbert Heres Hogerkamp zijn eerste termijn van 2 jaar als bestuurslid opleidingen is verstreken.
Hij stelt zich niet herkiesbaar. Ronald van Veen en Andre Bizot hebben zich gemeld voor het
bestuur. Ronald gaat scholen onder zijn hoede nemen / Andre gaat zich bezighouden met
brevetten en instructeursopleidingen.
Jan Sikking
Vraagt zich af of er geen conflicterende belangen zijn. Moet een schoolhouder wel bestuurslid
worden?
Antwoord voorzitter:
De ledenvergadering mag een toelichting vragen en hierna door stemming aangeven of men het
er mee eens is.
Hierna volgt een toelichting en vraaggesprek van/met beide kandidaten over waarom ze zich
gezamenlijk voor deze portefeuille hebben gemeld.
Hierna komt de voordracht van beide leden ter stemming middels schriftelijke geheime
stemming. Uit stemming komt naar voren:
Voor: 14
Tegen: 6
Ongeldig: 1
Beide personen worden met ruime meerderheid van stemmen als bestuurslid goedgekeurd.
Bestuurslid PR & Soaren
Claus van en Hoek heeft eerder dit jaar aangegeven per direct te stoppen als bestuurslid PR &
Soaren. Er is nog geen vervanger. Tijdelijk nemen Jos Kruis en Chris Borra deze bestuurspositie
waar.
Bestuurslid Wedstrijden
Hans Dekker is eerder dit jaar gestopt als bestuurslid. Ralph Nunn heeft zich verkiesbaar gesteld
om de eind vorig jaar vrijgekomen bestuursfunctie Wedstrijden op te vullen. Hij wordt bij
acclamatie verkozen.
Op dit moment zijn er binnen het bestuur nog vacatures voor secretaris en bestuurslid PR &
Soaren. Gegadigden kunnen zich melden bij de voorzitter.
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10. Doelstellingen afdelingen Schermvliegen 2006
Vragen vanuit de zaal met betrekking tot de doelstellingen
Henry Lemmen
Stelt voor om terugkoppeling te geven over input en deelname in buitenlandse fora.
Antwoord voorzitter:
Zal dit in de toekomst via de B-lijn communiceren
Hierna komt het voorstel over de doelstellingen 2006 ter stemming
Voor: 21
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

11. Begroting 2007
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting en geeft aan dat er een typefoutje
staat: begroting 2006 moet zijn begroting 2007.
Vragen/opmerkingen vanuit de zaal:
Jeroen Buijs
Begroting 2007 de organisatiekosten + soarplek te splitsen in organisatie in EUR 100 / soarplek
EUR 750.
Antwoord penningmeester:
Zal dit veranderen.
Andre Ronteltap
Hoe moet ik de post drukwerk B-lijn,etc.. zien. Dit gaat van 13 naar 12?
Antwoord penningmeester:
Dit betreft door te voeren wenselijke kostenbesparingen. En hier moet de redactie zich aan
houden. Hier zal Jos Kruis op toe gaan zien.
Onthouding: 1
Hierna wordt de begroting 2007 met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

12. Wijziging Reglement Schermvliegen
De voorzitter geeft een korte toelichting en vraagt of de 5 voorstellen afzonderlijk behandeld
dienen te worden?
Voorstel 1: wijziging artikel 68
Voorstel wordt na stemming unaniem aangenomen.
Voorstel 2: wijziging artikel 61
Voorstel na stemming unaniem aangenomen.
Voorstel 3: aanpassing volzin van artikel 65
Henry Lemmen
Geeft aan dat de tekst aangepast dient te worden met aanpassing van ACPUL naar CEN A + B. Dit
is ook van toepassing op artikel 55.
Hierna volgt nog een korte vragenronde omtrent dit artikel.
Hierna wordt de vergadering gevraagd om goedkeuring van de wijziging van artikel 65 en artikel
55 met in achtneming van de aanpassingen aangekaart door Henry Lemmen.
Voorstel wordt hierna door de vergadering unaniem aangenomen.
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Voorstel 4: wijziging artikel 67 lid 2
Leontine Kragten:
Kan het bestuur uitleggen wat de reden is om dit voorstel in deze vorm te doen?
Antwoord voorzitter:
Hier werd voorheen weinig mee gedaan door het bestuur en na een brainstormsessie met de
scholen is besloten om dit voorstel te doen.
Er volgt een korte discussie over de inhoud van het voorstel. Er blijken diverse interpretaties
mogelijk te zijn en het nut van dit voorstel komt ter sprake.
De vergadering stelt als motie voor om alleen punt a te laten staan en punt b weg te laten.
Voor: 10
Tegen: 1
De motie om punt b te schrappen is unaniem aangenomen.
Hierna wordt het voorstel met inachtneming van bovenstaande ter stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Voorstel 5: wijziging artikel 69
Voorstel na stemming unaniem aangenomen.

13. Voorstel Buis Openbaarheid van bestuur
Vragen vanuit de zaal met betrekking tot het voorstel:
Hernry Lemmen:
Hoe komt het bestuur over de gestelde conclusie bij artikel 10 dat artikels niet gelezen worden.
Antwoord voorzitter:
Dit is getoetst door bij leden te polsen of ze het artikel gelezen hebben.
Er ontstaat een korte discussie over het voorstel. Het voorstel komt eigenlijk neer op het meer
publiek maken van bestuursinformatie op bijvoorbeeld internet.
Hierna worden de voorstellen gedaan het huidige voorstel af te wijzen met als opdracht voor het
bestuur bestuurszaken meer toegankelijk en publiek te maken via de website.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

14. Voorstel Buis Verlengingseis
De voorzitter licht toe dat het voorstel neerkomt op het afschaffen van de verlengingseis en geeft
aan dat het bestuur dit in hoge mate afkeurt.
Voorstel 1: afwijzen voorstel in huidige vorm
Voor: 3
Voorstel is met meerderheid van stemmen afgewezen.
Voorstel 2: voorstel afwijzen en opdracht aan het bestuur om commissie opleidingen hier een
nieuw voorstel voor uit te laten werken.
Voor: 16
Voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. Paul Blok (samensteller voorstel) zal
voor dit onderwerp toetreden tot commissie opleidingen.

15. Voorstel Beukers
De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel. Hierna wordt het voorstel ter stemming
gebracht.
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Voorstel 1 Robert Beukers – ledenadministratie controleren op juistheid
Voor: 18
Onthouding: 1
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
Voorstel 2 Robert Beukers – passende verkiezingsprocedure uitwerken voor verkiezing
individuele gevolmachtigden.
Jan Sikking verzoekt de gevolmachtigden van verenigingen zich te onthouden van stemming.
Hierna volgt nog een korte verwarrende discussie.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

16. Voorstel Wieringa
De heer Wierenga geeft een korte toelichting op zijn voorstel. Hij stelt de motie voor om toe te
voegen; niet zijnde hoogtevluchten.
Voor: 18
Tegen: 1
Motie wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
Hierna wordt het voorstel in z’n geheel in stemming gebracht met inachtneming van
bovenstaande goedgekeurde motie.
Voor: 14
Tegen: 4
Onthouding:1
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

17. Vragen Lemmen
Er ontstaat een korte discussieronde over de door de heer Lemmen ingediende vragen.
Aangezien het vragen betreft, hoeven deze verder niet ter stemming worden gebracht.
De heer Van den Burg, directeur KNVvL geeft een korte uiteenzetting op de huidige situatie met
betrekking tot de nieuwe wetgeving Schermvliegen. Het komt er in het kort op neer dat de
regelgeving opnieuw wordt uitgewerkt.

18. Kiezen afgevaardigden ledenraad KNVvL
Robert Beukers:
Vraagt dat hij van Andy Kooy heeft vernomen dat deze verbaasd was dat hij niet benaderd is.
Antwoord voorzitter:
Geeft aan dat Andy zich niet kandidaat heeft gesteld en dat de KNVvL heeft aangegeven dat ze bij
voorkeur bestuursleden wensen ivm de complexiteit van de vraagstukken.
De volgende personen zijn bij acclamatie door de gevolmachtigden gekozen als afvaardiging
namens de afdeling Schermvliegen in 2006.
1. De heer Chris Borra
2. De heer Ralph Nunn
3. Reserveleden – overige bestuursleden

19. Rondvraag
Henry Lemmen
Kwaliteitshandboek stamt uit 1998. Wordt deze nog gereviseerd? Misschien idee om
doelstellingen er uit te halen. Henry biedt zich aan naar het handboek te kijken.
Antwoord voorzitter:
Chris erkent het probleem en is Henry dankbaar dat hij dit wil oppakken.
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Henry Lemmen
Bij de DOFC worden 2 meter radio’s gebruikt. Dit is echter strafbaar. De heer Lemmen geeft aan
dat dit door het bestuur niet aangemoedigd dient te worden.
Hierna volgt een discussie over de al dan niet strafbaarheid van het gebruik van 2 meter radio’s.
Antwoord Andre Bizot:
Je kunt frequenties huren met zendvergunning. Dit zal ook door de wedstrijdcommissie opgepakt
worden. Deze zal de legale mogelijkheden onderzoeken.
Jan Sikking
Dient schriftelijk een aantal vragen in bij de voorzitter waarin hij vraagt om een aantal zaken
inzichtelijk te maken hoe zaken bij scholen geregeld zijn.
Antwoord voorzitter:
We nemen de vragen mee in overweging. Voor de volgende ledenvergadering kan Jan Sikking
voorstellen indienen hoe hij dit inzichtelijk wenst te maken.
Anniek Peters
Wanneer worden de aangepaste financiële stukken m.b.t. wedstrijden en advertenties
toegestuurd?
Antwoord penningmeester:
Wacht de definitieve eindafrekening van de KNVvL af, deze wordt begin mei verspreid. Eind mei
zal dan de verantwoording rondgestuurd worden.
Gerard Visser
In hoeverre komt er nog een transponderplicht? Wat is de stand van zaken?
Antwoord voorzitter:
Geeft aan dat dit zover bekend oneindig is uitgesteld. Cor van de Burg geeft aan dat er nu een
traject is ingezet hoe een transponder eventueel ingepast zou moeten worden bij de
schermvliegsport.
Robert Beukers
Snapt niet hoe de B-lijn functioneert. Kan iemand hier uitleg over geven?
Antwoord voorzitter:
Er is redactionele vrijheid binnen de redactie. Financieel ligt de verantwoording bij het
afdelingsbestuur. Aan dit laatste heeft het geschort en dit wordt op zeer korte termijn recht
getrokken door het bestuur.

20. Sluiting
Met dank aan alle aanwezigen voor hun bijdrage sluit de voorzitter de vergadering.
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Bijlage 1

Aanwezigen afdelingsvergadering Schermvliegen
21 april 2006
Bestuur:
Aanwezig
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (Opleidingen)

: Chris Borra
: Collin Hamming
: Maarten van Amelsvoort & Maaike van Beers
: Gijsbert Heres Hoogerkamp (voor bestuursmutatie)
Ronald van Veen / Andre Bizot (na bestuursmutatie)
Bestuurslid (Techniek)
: Jos Kruis
Kandidaat bestuurslid (Wedstrijden) : Ralph Nunn
Bestuurslid (PR & Soaren)
: vacant
Afwezig (met afmelding)
geen

:Carla Beekman

Aanwezige gevolmachtigden:
Zie bijlage
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