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Verslag afdelingsvergadering 2008

Afdeling schermvliegen van de KNVVL

Datum/Plaats: 18 april 2008,  Motel Maarsbergen

Aanwezig : zie bijlage 

Status : vastgesteld 17 april 2009 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering van 27 april 2007 

4. Rapportage bestuur afdeling Schermvliegen 2007  

5. Rapportage veiligheidscommissie 2007

6. Rapportage wedstrijdcommissie 2007

7. Rapportage commissie techniek 2007

8. Financiële afrekening 2007 

9. Verkiezing voorzitter afdeling schermvliegen

10. Overige bestuursverkiezingen

11. Doelstellingen afdeling schermvliegen 2008

12. Tarieven 2008 + begroting en afdelingstoeslag 2009

13. Wijzigingen reglementen schermvliegen 

14. Kiezen afgevaardigden KNVvL ledenraad 

15. Overige voorstellen en vragen van gevolmachtigden

16. Rondvraag

17. Sluiting

1. Opening

De waarnemend voorzitter heet een ieder welkom, in het bijzonder de voorzitter van de KNVvL, 

de heer Borra,  en opent de vergadering omstreeks 19.35 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van de gevolmachtigde Jeroen Buis namens de individuele 

leden. Van Rob van Zijl en Theo Küper is bericht ontvangen dat zij niet optreden als 

gevolmachtigden van Falcon Air, wegens het beëindigen van het lidmaatschap.

3. Verslag afdelingsvergadering van 27 april 2007

Zie bijlage 3.1. Het verslag wordt aangevuld met een alinea over de rol van het AS bij de 

overschrijding van het wedstrijdbudget eind 2006. Bij nader onderzoek is gebleken dat het AS 

geen blaam treft. Overigens zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

Het verslag wordt met de aanvulling unaniem goedgekeurd.

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

4. Rapportage bestuur afdeling Schermvliegen 2007

Zie Bijlage 4.1. Het bestuursverslag wordt paginagewijs doorgelopen. Beukers vraagt naar de 

succescriteria van de wintermeetings. De eerste meeting kende maar weinig bezoekers. De 

voorzitter geeft aan dat deze meeting het begin vormde. Inhoudelijk succesvol, maar nog weinig 

bekendheid. De najaarsmeeting bij het CML was een groot succes, zowel inhoudelijk als qua 

deelnemersaantal.

Beukers vraagt naar de samenwerking met de DHV bij ongevalsonderzoeken, is er iets bekend 

over de kosten daarvan. Bizot deelt mee dat bij onderling overleg is gebleken dat de bereidheid 

bestaat om bij onderzoek te assisteren. Een knelpunt zal eerder liggen bij de toevallige drukte op 
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hetzelfde moment in Duitsland dan bij de financiën. Alhoewel over dat laatste geen harde 

afspraken gemaakt zijn, is in termen van onkosten gesproken, niet in termen van zakelijke 

uurtarieven.

Beukers vraagt het kostenvraagstuk met de DHV te concretiseren, het bestuur zegt dit toe.

Beukers vraagt naar de status van het convenant inzake lierterreinen scherm- en zeilvliegen. Dik 

van Ingen Schenau geeft aan dat het voorstel van december 2007 voor de afdelingen scherm- en 

zeilvliegen niet aanvaardbaar is vanwege nieuwe verbodszones waarin thans probleemloos 

functionerende lierterreinen liggen. Bespreking met IVW is vertraagd door de 

transponderdiscussies. Frits Paymans zal, in vervolg op overleg met de afdelingsvoorzitters 

Scherm en Zeil op 3 april, hierover een brief aan IVW opstellen en met de voorzitters afstemmen. 

Dit is op 18 april nog niet gebeurd. Het verschil met de transponder is dat het hier niet gaat om 

een eenzijdig opgelegde regeling maar om een bestuurlijk convenant waarin de KNVvL zich 

bindt. Afgewogen moet worden wat de risico’s zijn indien we geen regeling treffen.

Chris Borra attendeert er op dat zijn tegenkandidaat voor de voorzittersfunctie van de KNVvL 

geen kandidaat van het hoofdbestuur was. Het hoofdbestuur heeft zelf formeel geen kandidaat 

gesteld. De secretaris zal de zinsnede op pagina 6 van het bestuursverslag aanpassen.

De vergadering keurt hierna het bestuursverslag 2007 goed.

5. Rapportage Veiligheidscommissie 2007

Het bestuur heeft geen verslag 2007 ontvangen van de Veiligheidscommissie. Victor Remmers 

heeft eind 2007 te kennen gegeven het lidmaatschap van de commissie neer te leggen omdat hij 

de vereiste tijd daarvoor niet meer kon vrijmaken.

De Veiligheidscommissie is in 2007 maar zeer ten dele toegekomen aan de doelstellingen die 

tijdens de vorige jaarvergadering geformuleerd werden. Het bestuur wil graag in overleg met de 

veiligheidscommissie stimuleren dat de commissie tot een actievere taakvervulling komt. 

Officieel is de Veiligheidscommissie thans een commissie van de Afdelingsvergadering, en geen 

bestuurscommissie. Dat maakt het voor het bestuur lastig om een actievere rol te vervullen bij het 

ondersteunen en stimuleren van de commissie in zijn taken. Het bestuur is van oordeel dat de 

Veiligheidscommissie in het onderzoeken van en rapporteren over incidenten als volledig 

onafhankelijke onderzoekscommissie moet blijven functioneren, doch voor het bevorderen dat 

het werkprogramma tot uitvoering gebracht wordt, stelt het bestuur voor om de 

Veiligheidscommissie met ingang van deze vergadering aan het bestuur te laten rapporteren. 

Hiermee kan de portefeuillehouder voor Veiligheid een actievere rol spelen bij het tot uitvoering 

laten komen van het werkprogramma.

Een aantal gevolmachtigden maakt bezwaar tegen het wijzigen van de formele positie van de 

commissie. Zij zijn er voorstander van dat het bestuur de commissie procesmatig aanstuurt, maar 

hechten er aan dat de commissie vanwege de inhoudelijke onafhankelijkheid een 

ledenraadscommissie  blijft. Het bestuur geeft aan dat het die inhoudelijke onafhankelijkheid niet 

ter discussie wil stellen. De gevolmachtigden vinden het een bestuursverantwoordelijkheid om 

het functioneren van de commissie te bevorderen en te ondersteunen, ook al is het geen 

bestuurcommissie.

Het bestuur trekt daarop het voorstel in om de commissie tot bestuurscommissie te maken, de 

huidige status blijft ongewijzigd. Meijne de Heij zal de portefeuille veiligheid binnen het bestuur 

op zich nemen, en proberen de commissie tot meer activiteit te stimuleren. 

De afdelingsvergadering neemt met instemming kennis van het voornemen van het bestuur om de 

heer Johan Kolsté te benoemen tot lid van de veiligheidscommissie.

6. Rapportage Wedstrijdcommissie 2007

Zie bijlage 6.1. Cees van Rest geeft een korte toelichting. Naast het verslag over 2007 meldt hij dat 

de wedstrijdcommissie streeft naar een wat aangepaste opzet van de Flatland Competition, met 

meer wedstrijden en een aangepaste scoremethode, zodat het toevallige startmoment minder van 

invloed wordt. De vergadering neemt de rapportage voor kennisgeving aan.
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7. Rapportage commissie Techniek 2007

In bijlage 7.1 doet de commissie Techniek kort verslag van de werkzaamheden over 2007. De 

vergadering neemt dit verslag voor kennisgeving aan. Dik van Ingen Schenau voegt nog toe dat 

bij het tot stand komen van het lierconvenant ook niet-scholen die erkenning van hun lierterrein 

willen met een gekeurde lier zullen moeten gaan werken. De erkende terreinen zullen op de 

ICAO-kaart opgenomen worden.

8. Financiële afrekening 2007

Meine de Heij geeft een korte toelichting op de financiële afrekening 2007, en in het bijzonder de 

verantwoording over de wedstrijdfinanciën. Zie bijlagen 8.1 en 8.2. Het voorlopige resultaat over 

2007 is € 3.782 positief. Vanuit de gevolmachtigden zijn er geen vragen over de financiële 

verantwoording 2007. Het financiële beleid en de afrekening over 2007 worden goedgekeurd, en 

de penningmeester gedechargeerd.

8a. Dank aan actieve leden

Als ingelast agendapunt geeft het bestuur aandacht aan de leden die zich afgelopen jaren 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de afdeling.

In de eerste plaats wordt afscheid genomen van Chris Borra als tussentijds vertrokken voorzitter, 

na zijn benoeming tot algemeen voorzitter van de KNVvL. Hij heeft niet alleen als voorzitter maar 

ook in andere rollen veel werk verzet voor de afdeling, en is een zeer deskundig en gedreven 

belangenbehartiger geweest. Is nu ons niveau ontstegen. Hij wordt bedacht met een variometer, 

om steeds accuraat te kunnen bepalen of er voldoende hoogtewinst wordt geboekt.

Ook Jan Werner, scheidend webmaster na zeven jaar trouwe dienst als ontwikkelaar en 

beheerder van de site, wordt namens bestuur en gevolmachtigden bedankt en bedacht met een 

variometer.

Daarnaast wordt de dank uitgesproken aan:

• Paul Blok voor de organisatie van de CML-meeting in Soesterberg en de metingen van G-

krachten op De Peel;

• Carla Beekman voor het initiatief tot de soarfolder, die inmiddels ook een Engelse en 

Duitse versie kent;

• Edwin Grootoonk en Joost Visschedijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse GoXC-

competitie en website;

• De redactie van de Blijn voor 4 mooie nummers en de verdere verbetering van de lay-out 

van ons clubblad.

9. Verkiezing voorzitter afdeling schermvliegen

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter, na het vertrek van Chris Borra, heeft helaas geen 

kandidaten opgeleverd.

Het bestuur heeft zich beraden op de situatie die nu ontstaan is, en stelt voor om tot de volgende 

oplossing te komen. Het is noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de afdeling dat er 

een voorzitter is, die met name in de externe contacten de afdeling vertegenwoordigt.

Cees van Rest heeft zich bereid verklaard om het komend jaar te fungeren als voorzitter ad 

interim. Het bestuur is hier verheugd over, en Cees van Rest kan voldoende tijd vrijmaken om de 

afdeling regelmatig te vertegenwoordigen in overlegsituaties.

Daarnaast zijn de overige bestuursleden bereid om specifieke onderwerpen onder hun hoede te 

nemen. Te noemen zijn:

Meine de Heij Veiligheidscommissie; contributiestructuur en financiën KNVvL

Dik van Ingen Schenautransponderproblematiek, convenant lierlocaties

Cees van Rest blijft de wedstrijdportefeuille doen naast het voorzitterschap

Gerard Visser vervult de vacature Techniek, die binnen het bestuur door Chris Borra 

werd waargenomen
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Het bestuur is van mening dat er hiermee een oplossing gevonden is die naar behoren kan 

functioneren, en is Cees erkentelijk voor zijn bereidheid zich beschikbaar te stellen. De 

gevolmachtigden sluiten zich hierbij aan.

Het bestuur heeft voorgesteld om uit de kring van de gevolmachtigden een commissie van 3 

leden samen te stellen als zoekcommissie voor een voorzitterskandidaat vanaf de 

Afdelingsvergadering 2009. Er blijken echter geen gevolmachtigden bereid te zijn in deze 

commissie zitting te nemen. Het bestuur trekt het voorstel in, en zal zelf volgend jaar opnieuw het 

voortouw nemen inzake de vervulling van de voorzittersfunctie.

Dik van Ingen Schenau draagt de voorzittershamer over aan Cees van Rest.

10. Overige bestuursverkiezingen

Gerard Visser heeft zich beschikbaar gesteld voor de vacature Portefeuillehouder Techniek in het 

bestuur, een functie die na het vertrek van Jos Kruis werd waargenomen door Chris Borra.

André Bizot en Ronald van Veen werden op 21 april 2006  benoemd en zijn reglementair 

aftredend.

Beide zijn beschikbaar voor een tweede termijn.

Meine de Heij, Cees van Rest en Jan Sikking continueren hun huidige 1

e

 bestuurstermijn. Dik van 

Ingen Schenau continueert zijn 2

e

 bestuurstermijn.

De vergadering besluit met algemene stemmen te benoemen tot lid van het Afdelingsbestuur:

G. Visser (techniek) 1

e

 bestuurstermijn

A. Bizot (opleidingen) 2

e

 bestuurstermijn

R. van Veen (scholen) 2

e

 bestuurstermijn

11. Doelstellingen afdeling schermvliegen 2008

Zie bijlage 11.1

Naar aanleiding van punt 1, de belangenbehartiging, stelt Anton Oudshoorn voor om ook contact 

te leggen met de VNG, om te proberen algemene beleidslijnen inzake het medegebruik van 

agrarische gronden te krijgen. Op dit moment kan de beoordeling per gemeente sterk 

verschillen. Chris Borra geeft aan deze suggestie graag mee te nemen op het niveau van het 

Hoofdbestuur KNVvL.

Robert Beukers informeert naar de beleidsdoelstellingen achter het beter zichtbaar maken van 

het schermvliegen in de media. Zowel het bestuur als Chris Borra vanuit de optiek van de KNVvL-

koepel geven aan dat de algemene bekendheid met het schermvliegen erg laag is. Dit komt de 

belangenbehartiging niet ten goede, en heeft als risico dat alleen negatieve incidenten en 

gebeurtenissen het nieuws halen en zo de beeldvorming over onze sport bepalen. Tijdens 

ontmoetingen van Chris Borra met kamerleden is van die kant naar voren gebracht dat een 

actievere rol rond de beeldvorming van de luchtsporten van groot belang is. Hij bevestigt 

daarmee de stelling van Beukers dat de PR van de KNVvL voor verbering vatbaar is. Daarnaast is 

de SMP-subsidie van NOC*NSF ook expliciet bedoeld voor de verbetering van sportbeoefening in 

georganiseerd verband, zoals wij bieden.

Daarnaast vragen enkele gevolmachtigden aandacht voor verdere verbetering van de interne 

communicatie met de leden. Jan Sikking licht toe dat met de overgang van de website naar de 

KNVvL-site, en met het updaten van het email adressen bestand, er meer mogelijkheden komen 

voor verspreiding van gerichte actuele nieuwsberichten.

De vergadering besluit in te stemmen met de doelstellingen 2008 van het bestuur.
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12. Tarieven 2008 + begroting en afdelingstoeslag 2009

Zie bijlage 12.1 De penningmeester geeft een korte toelichting op de uitgangspunten voor de 

begroting 2009, en voor de tariefaanpassingen in 2008. Vooral bij de examens zijn de kosten 

aanmerkelijk hoger dan de opbrengsten. Meine de Heij licht toe dat het bestuur intern nog in 

discussie is over de mate waarin de verschillende activiteiten en diensten kostendekkend moeten 

zijn, respectievelijk uit de algemene afdelingscontributie moeten worden gesubsidieerd. Daarom 

is het voorstel voor de examens nu een verhoging van € 18 naar € 23, terwijl de kosten op € 30 

liggen. Volgend jaar volgt een meer beleidsrijk voorstel voor de tarieven. 

Marcel Bongers heeft bij aanvang van de vergadering een voorstel voor een verhoging naar € 100 

ingebracht, doch dit kan zonder voorbereiding niet in behandeling genomen worden. 

Robert Beukers stelt voor om het examentarief gelijk kostendekkend te maken, en niet in twee 

stappen. Na enige discussie wordt het voorstel in stemming gebracht, en blijkt een duidelijke 

meerderheid voor het examentarief van € 30. Aldus wordt besloten. 

Beukers vraagt daarnaast nog aandacht voor de schoolbijdrage, die zijns inziens erg laag is.

Vervolgens besluit de vergadering om de afdelingstoeslag voor 2009 op € 22 te handhaven, en 

om in te stemmen met de begroting 2009 en de aangepaste tarieven met ingang van 1 juli 2008.

13. Wijzigingen reglementen schermvliegen

Het bestuur was voornemens in 2007 een aantal voorstellen tot reglementswijziging voor te 

bereiden, zowel in het Reglement Schermvliegen als in het Afdelingsreglement van de Afdeling 

Schermvliegen.

Deze taak is in het afgelopen jaar niet tot uitvoering gekomen. De belangrijkste oorzaken zijn in 

combinatie:

• tijdgebrek, met name bij de secretaris / waarnemend voorzitter

• onvoldoende ruimte gevonden voor inhoudelijke voorbereiding en discussie binnen het 

gehele bestuur en met belanghebbenden (gevolmachtigden, scholen, instructeurs)

• sommige voorstellen of ideeën hebben niet voldoende urgentie

• er waren (te) veel andere projecten en ontwikkelingen waarop bestuurlijk ingespeeld 

moest worden

Om voor het volgend jaar niet opnieuw in dezelfde situatie te komen, wil het bestuur een tijdelijke 

commissie vormen van 3 leden, die tot taak krijgt om voor het Reglement Schermvliegen in het 

najaar van 2008 voorstellen tot actualisering aan het bestuur te doen, op grond van ideeën die 

vanuit de vliegpraktijk ingebracht zijn, en op grond van actuele ontwikkelingen in het 

schermvliegen waarop in het reglement ingespeeld moet worden.

Aan de vergadering wordt gevraagd kandidaten te stellen voor het lidmaatschap van deze 

tijdelijke commissie.

Erik Wierenga stelt zich beschikbaar als commissielid.

Anton Oudshoorn verwacht binnen 14 dagen een commissielid vanuit PaHo te kunnen noemen.

André Bizot is bereid vanuit het bestuur in de commissie deel te nemen.

De secretaris is bereid deze commissie vanuit het bestuur te ondersteunen.

Het bestuur zal zelf de actualisering van het Afdelingsreglement Schermvliegen opnieuw op de 

werkagenda zetten. 

14. Kiezen afgevaardigden KNVvL ledenraad 

De afdeling mag twee leden afvaardigen naar de Ledenraad van de KNVvL. De 

Afdelingsvergadering benoemt op voorstel van het bestuur tot afgevaardigden naar de 

Ledenraad van de KNVvL:

De voorzitter a.i. Cees van Rest

De secretaris Dik van Ingen Schenau

De penningmeester (plaatsvervangend) Meine de Heij
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15. Overige voorstellen en vragen van gevolmachtigden

Het bestuur heeft van Paul Blok het voorstel ontvangen om de vergaderstukken voor de 

Afdelingsvergadering ook voor de leden toegankelijk te maken, tenzij de aard van het stuk of 

agendapunt vertrouwelijkheid vereist.

Het bestuur stemt in met dit voorstel, en heeft hieraan voor de huidige vergadering uitvoering 

gegeven. Het afdelingsreglement kent geen bepalingen inzake het al of niet openbaar zijn van de 

vergaderstukken. Het bestuur wil als gedragslijn volgen dat het bestuur bepaalt, en zonodig 

motiveert of een agendapunt met bijbehorende stukken vertrouwelijk behandeld wordt.

De vergadering stemt in met deze gedragslijn.

16. Rondvraag

Erik Wierenga vraagt naar het advertentiebeleid op de nieuwe website van de afdeling. Hem was 

niet bekend dat er geadverteerd kon worden. De KNVvL heeft dit niet breed bekendgemaakt. Ten 

eerste: willen we dat wel als afdeling? Ten tweede: twee bestuursleden adverteren op de site, 

terwijl andere belanghebbenden niet op de hoogte waren.

Het bestuur antwoordt dat zij ook niet op de hoogte waren van deze mogelijkheden. De betrokken 

bestuursleden hebben de advertentiemogelijkheid beschouwd als zakelijke transactie tussen de 

school en de KNVvL, op grond van het gedane aanbod, en zich onvoldoende gerealiseerd dat er 

een beeld van handelen met voorinformatie zou kunnen ontstaan. Het bestuur heeft reeds bij de 

directeur KNVvL kenbaar gemaakt volgend jaar tot een beleidsmatiger benadering te willen 

komen.

Wierenga vindt dit onvoldoende, en is van oordeel dat de advertenties teruggedraaid dienen te 

worden, en dat alle scholen alsnog in de gelegenheid gesteld moeten worden om ook te 

adverteren. Of als alternatief het stoppen met advertentieruimte op de KNVvL-site. Hij is van 

mening dat een motie van wantrouwen tegen de betrokken bestuurders op zijn plaats is.

Het bestuur schorst de vergadering voor onderling beraad.

Na de schorsing deelt het bestuur mee dat de betrokken bestuursleden bereid zijn om na te gaan 

of de lopende contracten opengebroken kunnen worden, zodat er een nieuwe start gemaakt kan 

worden. Het zijn echter contracten waar het afdelingsbestuur formeel buiten staat, want ze zijn 

gesloten tussen schoolhouders en het AS van de KNVvL. Het bestuur zal contact leggen met het AS 

om aldaar aan te dringen op het openbreken van de contracten. Het bestuur zal de 

gevolmachtigden vóór 1 juli informeren over de resultaten van de besprekingen. De vergadering 

stemt hiermee in.

Erik Wierenga stelt ter discussie dat onvoldoende omschreven is welke leerstof cursisten voor de 

verschillende theorie examens dienen te beheersen. De leerdoelen zijn niet voldoende in detail 

omschreven, en de examenvragen dienen vervolgens op die leerdoelen aan te sluiten. Ronald van 

Veen geeft aan dat een dergelijke uitwerking van de leerstof een zeer tijdrovende 

aangelegenheid is, en ook dat er na verbetering van de examenvragen de laatste jaren nauwelijks 

nog klachten zijn geweest. Erik Wierenga geeft aan bereid te zijn om samen met Theo Küper een 

voorstel te ontwikkelen voor de beschrijving van leerdoelen. Ronald van Veen heeft wel tijd om 

hierop te reflecteren, maar niet om het initiatief te nemen. Het bestuur stemt in met het voorstel 

van Erik Wierenga om met Theo Küper een concept te maken, dat aan de kadercommissie 

opleidingen voorgelegd zal worden.

Vervolgens wordt gevraagd naar de examenlocatie, enerzijds vanwege de kosten, anderzijds 

vanwege de aanstaande grootscheepse bouwoperaties bij de Jaarbeurs in Utrecht. Ronald van 

Veen licht toe dat er al intensief gezocht is naar een geschikte goedkopere examenlocatie, doch 

dat dat niet gelukt is, gelet op de randvoorwaarden die gesteld moeten worden. Met name ’s-

avonds zijn veel locaties gesloten.

Y. IJsselsteijn vraagt om het goed actueel houden van de website, nu daar verloopdata van de 

instructeursbevoegdheden op vermeld worden. André Bizot zal hiervoor zorgen.

Aart de Harder vraagt de website aan te passen voor het kunnen inschrijven voor de 

precisiewedstrijden. Cees van Rest neemt dat op zich. Ook informeert de Harder naar de 

consistente lijn in de eisen waaraan bij lierkeuringen voldaan moet worden. Gerard Visser geeft 
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aan dat die lijn er is. Soms wordt een klein verzuim door de vingers gezien, maar dan moet het bij 

een volgende keuring wel gecorrigeerd zijn, en niet opnieuw een beroep op coulance gedaan 

worden.

Paul Blok meldt dat er nog twee plaatsen beschikbaar zijn voor een volgende sessie in de 

hypobare kamer bij het CML in Soesterberg.

17. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering  om 22.40 uur af en dankt de aanwezigen voor hun bijdragen.

Bijlage 1

Aanwezigen afdelingsvergadering Schermvliegen

18 april 2008

Bestuur:

Aanwezig

Waarnemend voorzitter / secretaris : Dik van Ingen Schenau

Penningmeester : Meine de Heij

Bestuurslid (Brevettering) : André Bizot

Bestuurslid (Scholen) : Ronald van Veen

Bestuurslid (Wedstrijden) : Cees van Rest (voorzitter a.i. na benoeming)

Bestuurslid (PR) : Jan Sikking

Bestuurslid (Techniek) : Gerard Visser (na benoeming)

Aanwezige gevolmachtigden:

Namens Gevolmachtigde

Individuele leden   Mw. C. Beekman

  R. Beukers

P.M. Blok

  B. De Meester

Twentse Paragliding Club   A. Ronteltap

Parasailing Team Nistelrode  G. Wijgerse

  R. van den Akker

Falcon Air  R. Dijk

  H. Coumans

Paragliding Holland Mw. M. Zijderveld

  T. van den Dool

  A. Oudshoorn

Pro Air Paragliding  H. Bizot

A. Joling

Eerste NL Parapente Vereniging   A.J. Wierenga

  Mw. S. Wierenga

  E.J. Wierenga

  Y.J. IJsselsteijn

  R. Uiterlinden

Paraglidingclub Sky Rebels   A. de Harder

Namens de KNVvL

Voorzitter   C. Borra

Aanwezige leden:

M. Bongers sanctiecommissie

R. van Zijl


