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1

Maarten van Eck opent de vergadering om 20.00 uur en
heet alle aanwezigen van harte welkom. Zie bijlage voor
de presentielijst.

Opening en vaststellen
agenda

Punt 6 van de agenda Handboek Veiligheid wordt naar
voren gehaald en na punt 3 behandeld.
Maarten van Eck memoreert pilote Hanneke Rossino die
tijdens het schermvliegen om het leven is gekomen. De
aanwezigen houden een minuut stilte om haar te
herdenken.

2

Mededelingen en ingekomen Bas Wassenaar heeft verzocht drie punten te behandelen:
stukken
- instellen commissie die theorie-onderwijs onderzoekt
op verbetermogelijkheden
- Opnemen gegevens afgevaardigden namens
individuele leden in Riser
- Weergave opdracht en stand van zaken
soarcommissie
Het bestuur stelt voor deze onderwerpen te betrekken bij
de desbetreffende agendapunten. De vergadering (en
Bas) gaat hier mee akkoord.

3

Verslag
afdelingsvergadering
voorjaar 2013

De vergadering stelt het verslag vast zonder op- of
aanmerkingen.

4

Handboek Veiligheid

Toon Westerburger, lid van de Veiligheidscommissie,
geeft een presentatie over het handboek. Hij meldt ook
dat de commissie recent is uitgebreid met twee leden:
Jeroen Buijs en Winand Sitze.
Naar aanleiding van de presentatie door Toon komen er
de volgende vragen en antwoorden.
Bas Wassenaar vraagt hoe de individuele piloot er bij
wordt betrokken? Toon antwoordt dat scholen nieuwe
piloten bewust kunnen maken van veiligheid tijdens de
opleiding. Maarten van Eck vult aan dat de individuele
piloten via de bestaande kanalen worden bereikt, zoals
Riser en website. Daarnaast willen we nieuwe kanalen
aanboren om sneller en makkelijker met leden te kunnen
communiceren.
Paul Blok meent dat veiligheid begint bij individuele piloot,
die moet bewust worden van veiligheidsbeleid van de
afdeling. Het zou een vast onderdeel moeten zijn van de
opleiding. Ayke Jager geeft aan dat dit al onderdeel is van
opleiding B1. Ook wordt er analoog aan de eigen
medische verklaring een soort ‘eigen veiligheidsverklaring’
opgenomen in de logboekjes.
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Paul Blok meent dat er een spanning is tussen VMS en
scholen. Maarten van Eck antwoordt dat het VMS juist in
het belang is van scholen, want het zet op papier wat een
school er aan doet en dat helpt de bewustwording.
Arjan Pool vraagt wanneer een voorval aan de
Veiligheidscommissie moet worden gemeld en wanneer er
volstaan kan worden met opnemen in het jaarverslag
Veiligheid van school of vereniging. Henry Lemmen
antwoordt dat dit in het handboek Veiligheid staat
beschreven. Het staat overigens iedereen vrij om altijd
melding te doen bij de Veiligheidscommissie.
Maarten van Eck bedankt Toon hartelijk voor de goede en
duidelijke presentatie. Voor alle aanwezigen is een
exemplaar beschikbaar van het handboek. Dat zal tevens
op de website worden gepubliceerd.

5

Toekomst afdeling
Schermvliegen vanaf 2014
1) Ambities op hoofdlijnen
voor de middellange
termijn

Maarten van Eck licht toe dat het bestuur / de afdeling de
afgelopen periode vooral gezorgd heeft voor het op orde
brengen van de regelgeving en de structuur van de
afdeling. Nu vindt het bestuur het tijd om een nieuwe stap
vooruit te maken. Daartoe heeft het bestuur ambities voor
de toekomst geformuleerd. Per ambitie zijn resultaten
opgenomen met een tijdsplanning. Maarten licht deze een
voor een kort toe, waarbij over de volgende onderwerpen
vragen en opmerkingen komen.
Theorie-opleiding
Bas Wassenaar vraagt meer aandacht voor blijvend leren
van al gebrevetteerde piloten. Maarten geeft aan dat dit
mede afhangt van mogelijkheden die social media en
website bieden in de ondersteuning. Daarom wil het
bestuur voor 1 januari 2017 onderzocht hebben wat de
mogelijkheden zijn.
Niveau piloten verhogen
Op de vraag hoeveel piloten brevet 3 hebben, heeft het
bestuur geen antwoord paraat. Wel geeft Maurice
Janssen aan dat circa 30 piloten jaarlijks slagen voor
theorie B3 (op in totaal ruim 200 B2 en B3 kandidaten). Er
ontstaat een boeiende discussie over wat en hoe van
deze ambitie. Het bestuur licht toe dat het doel is om
piloten in stappen te laten groeien in hun kwaliteiten na
het behalen van hun brevet 2. Tijdens de jongste
instructeursdag is een groep instructeurs aan de slag
gegaan om te bekijken hoe de vervolgopleiding na Brevet
2 kan worden verbeterd en of dit gevolgen kan hebben
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voor de eisen voor Brevet 3.
Breedtesport
Op de vraag waarom het bestuur de breedtesport wil
stimuleren antwoordt Maarten dat we via breedtesport
meer topsporters willen opleiden. Nu is weinig
doorstroming.
Leontien Kragten geeft aan dat deelname aan wedstrijden
bij haar heeft geleid tot veel meer kennis over het vliegen
en dat dit het vliegen voor haar (bovendien) veiliger heeft
gemaakt. Er gaat een sterk lerend effect vanuit.
De vergadering is akkoord met de door het bestuur
geformuleerde ambities en resultaten.

2) Jaarplan 2014

Maarten van Eck licht toe dat het jaarplan de logische
vertaling is van de ambities: welke resultaten daarvan
willen we in 2014 bereiken.
Het jaarplan 2014 leidt niet tot vragen of opmerkingen. De
vergadering gaat akkoord met het plan.

3) Bestuursleden gezocht om Maarten van Eck licht vacatures in bestuur toe. Vijf van de
acht bestuursleden houden er tussen nu en eind 2014
ambities waar te maken
mee op. Gelet op de ambities betekent dit dat er dringend
behoefte is aan nieuwe aanwas. Er heeft zich tot dusver 1
kandidaat gemeld. Uit de zaal meldt ook Contijn van Marle
zich als kandidaat. Iedereen wordt opgeroepen na te gaan
of hij zelf interesse heeft dan wel mensen kent die dat
wellicht hebben.

6

Begroting 2014

Maurice Janssen geeft een toelichting op drie
onderwerpen:
- terugloop subsidie NOC*NSF voor topsport: in 2014
ontvangen we voor het laatst subsidie. Daardoor is er
minder te besteden aan topsport.
- Afdelingsbijdrage: we passen hetzelfde percentage
toe dat de KNVvL als geheel toepast, namelijk 3%.
Hierdoor stijgt dit deel van de contributie van 23,00
naar 23,70 euro.
- Leges examens gaan met 2,50 euro omhoog naar
32,50 om kostendekkend te blijven.
Contijn van Marle vraagt naar werkelijk aantal kandidaten
examens in 2013. Maurice Janssen antwoordt dat we het
begrote aantal halen. De dalende tendens vanaf 2010 is
daarmee gestopt. De raming voor 2014 is gebaseerd op
2012 en daarom iets lager dan de werkelijkheid 2013.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen verhoging van
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de contributie en de examengelden en keurt de begroting
2014 goed.

7

Proficiencycheck

8

Rondvraag
Vermelden gegevens
afgevaardigden namens
individuele leden in Riser

	
  

Maarten van Eck licht toe dat het bestuur het voorstel van
Paul Blok niet heeft opgevat als een voorstel aan de
afdeling, maar als een voorstel alleen aan het bestuur. Dat
is ook de reden geweest dat het voorstel in eerste
instantie niet voor de afdelingsvergadering was
geagendeerd. Nadat Paul duidelijk had gemaakt dat dit
wel zijn bedoeling was, heeft het bestuur het voorstel
alsnog aan de agenda toegevoegd.
Maarten geeft Paul de gelegenheid om zijn voorstel toe te
lichten.
Paul vindt de argumenten van het bestuur niet goed en
trekt een parallel met de werkwijze in de professionele
vliegerij.
Arjan Pool geeft aan dat bij professionele vliegerij een
profcheck verplicht is voor verlenging van bevoegdheden
van het brevet. Dat is bij schermvliegen niet zo.
Paul licht toe dat in zijn voorstel de geldigheid van een
brevet (het papiertje) langer wordt, maar de
geldigheidsduur van de bevoegdheid niet.
Contijn van Marle wil de druk bij de piloot houden om op
tijd aan de eisen voor verlenging te voldoen.
Rob Uiterlinden meent dat ook buiten eigen schuld
(ziekte) een brevet kan verlopen. Daarop stelt Arjan dat
het dan misschien verstandiger is om eerst weer bij school
in een opleidingssituatie te gaan vliegen.
Maarten licht toe dat de doelstelling van een profcheck is
dat bij onverhoopt niet voldoen aan verlengingseis, toch
door aantonen van vliegwaardigheid het brevet kan
worden verlengd, zonder de hele opleiding opnieuw te
hoeven doen. Het is niet bedoeld om een verplichte test af
te leggen, want dat regelen we in de eisen voor verlenging
van brevet.
Arjan licht verschil in benadering professionele profcheck
en onze profcheck toe. De professionele check is te
vergelijken met een APK.
Na de discussie brengt Maarten het voorstel in stemming.
Eén afgevaardigde is voor aanpassen van het reglement,
twee afgevaardigden onthouden zich van stemming. De
overige afgevaardigden zijn tegen aanpassing van de
huidige regels voor de Profieciencycheck. Daarmee is het
voorstel verworpen.
Alle afgevaardigden namens individuele leden zijn voor
het opnemen van hun gegevens in de Riser.
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Arjan Pool wijst op vergeten
punt op p.22: aantekening
lierman.

André Bizot licht toe dat aantekening lierman volgens
reglementen alleen op een brevet gemaakt kan worden.
Soms houdt iemand op met vliegen en wil toch lierman
blijven. Of lierman worden zonder brevet. Bestuur kan nu
dispensatie geven. Dit jaar hebben we daarvan twee
gevallen gehad. In beide gevallen heeft het bestuur
dispensatie gegeven.
Contijn van Marle stelt voor om gelet op het kleine aantal
niks te veranderen en de regels met de
dispensatiebevoegdheid van het bestuur zo te laten.
Leontien Kragten vraagt of het mogelijk is lierman te
worden zonder brevet. Maarten antwoordt dat dit niet het
geval is.
De vergadering is unaniem voor handhaven huidige
regeling.

Rob Verheij vraagt of het
bestuur zich bezig houdt met
onderwerp
opleidingsbevoegde lierman.

André Bizot meldt dat er een oproep is gedaan om met
opleidingsplannen te komen. Alleen Dick ter Maat heeft
gereageerd. Er is derhalve nog geen concreet
opleidingsplan.
Maarten van Eck vult aan dat het bestuur bestaat uit
vrijwilligers en we hebben dus input uit het veld nodig om
inhoud aan vragen te kunnen geven. Ergo: hoe sneller er
input komt, des te sneller kunnen we er invulling aan
geven.
Dick ter Maat geeft aan er mee bezig te zijn en er nu weer
wat meer tijd voor te hebben.

Ad vd Akker constateert dat er
momenteel geen bestuurslid
voor wedstrijden meer is.
Gaan de wedstrijden dan wel
door?

Maarten van Eck antwoordt dat de wedstrijden doorgaan.
De daadwerkelijke organisatie van wedstrijden gebeurt
immers door vereniging / school. We hebben voor Precisie
meer dan eens oproep daarvoor (gastheerschap) gedaan,
helaas zonder veel resultaat.

Bas Wassenaar heeft
gevraagd naar stand van
zaken soarproblematiek.

De onderzoeksvraag is op zijn verzoek in de vergaderstukken opgenomen.
Maarten van Eck licht stand van zaken toe. De
soarcommissie heeft een turbulent begin gehad, met
onenigheid binnen de commissie. Daardoor heeft een van
de leden bedankt voor de commissie, die nu uit vier leden
bestaat. Zij hebben een concept-verslag ingediend.
Maarten neemt na half december contact op met de
commissie om te bespreken hoe het verder gaat. De
problematiek neemt toe, dus we zouden graag meer
resultaten hebben willen melden.

Sluiting van de
afdelingsvergadering

Maarten van Eck bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid
en nodigt allen uit voor een drankje aan de bar.
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