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Fijne feestdagen

Leden
Bestuur

Het bestuur wenst je fijne feestdagen en een
gezond 2021 toe. We kijken terug op een vreemd
jaar, waarin we geconfronteerd werden met
beperkingen in het dagelijks leven en bij het vliegen.
Gezondheid was afgelopen jaar het sleutelwoord. Dit
zal ook in de toekomst blijven. We hopen dat we dit
in combinatie kunnen doen met veel vliegen in de

gezonde buitenlucht. Het bestuur zal zich ook in 2021 blijven inzetten voor
de aanwas van nieuwe leden om onze (gezonde) sport te laten groeien.

Notulen en presentatie ALV

Leden
Bestuur

De algemene ledenvergadering van onze afdeling
is door veel mensen als positief ervaren. We
konden niet live bij elkaar komen, maar we hebben
er veel aandacht aan besteed om iedereen te laten
reageren. De notulen van de ALV zijn terug te lezen
via deze link en de presentatie is terug te vinden via
deze link naar de pagina

https://www.knvvl.nl/deltavliegen/zelf/verslagen.

Deltadag 2021 wordt een
deltaweekend

leden
deltadag commissie

Registratie
Voorvalmeldingen

Helaas
worden
ongevallen
steeds minder
gemeld. De
reden hiervoor

is onduidelijk, maar de gevolgen
kunnen ernstig zijn. Piloten zijn
dan immers niet in staat te leren
van elkaar. Voor het melden van
een ongeval of een gevaarlijke
situatie kun je gebruik maken van
het online voorvallen
meldformulier. Ook kun je de pdf
versie invullen en deze per email
verzenden naar:
veiligheid.deltavliegen@knvvl.nl

https://der78rjp0cfsg.cloudfront.net/uploads/files/verslagen/20201106_Notulen-ALV-afd.-deltavliegen-def.pdf?mtime=20201210152632&focal=none
https://der78rjp0cfsg.cloudfront.net/uploads/files/verslagen/20201106-ALV-KNVvL-afdeling-Deltavliegen-PPT-v3.0.pdf?mtime=20201211143505&focal=none
https://www.knvvl.nl/deltavliegen/zelf/verslagen
https://knvvl.us5.list-manage.com/track/click?u=edabf781ae6b9325cebc812ae&id=e196ef1e6a&e=26548daf28
https://der78rjp0cfsg.cloudfront.net/uploads/files/veiligheid-algemeen/Ongevallenregistratieformulier.pdf?mtime=20181112163639&focal=none
mailto:veiligheid.deltavliegen@knvvl.nl?subject=melding%20voorval


De deltadag van 2020 is zeer succesvol

ontvangen en smaakt naar meer. De commissie

van de deltadag heeft daarom besloten in 2021 niet

een dag te plannen, maar een heel weekend. Dit zal

plaatsvinden in het voorjaar, de datum volgt nog.

Vrijwilligers die willen helpen dit fantastische

evenement te organiseren zijn zeer welkom! Heb je

interesse? Neem contact op met Adrie via bijsterbosch.ah@telfort.nl of 06-

17420578.

Verhoging kosten W.A. in 2021

lidmaatschap

Financiën

Voor scherm- en deltavliegen is een

premiestijging aangekondigd voor de W.A.-

verzekering. Elke verhoging van premie is

vervelend, maar als vereniging kunnen we blij zijn

dat die beperkt is gebleven tot 5%. De W.A.-

verzekering wordt betaald door de afdeling Delta,

leden zullen de gevolgen hiervan niet direct merken

in de kosten van het lidmaatschap.

Werkgroep Positief in het
Nieuws

nieuwe leden

wervingscommissie

In 2021 gaat de werkgroep weer volop aan de

slag om nieuwe piloten te werven. 

Op de website van leernudeltavliegen.nl wordt

binnenkort een divers aanbod aan cursussen van de

deltavliegscholen geplaatst. Zo heeft de bezoeker

van de website bijvoorbeeld de keuze uit een

liercursus in Nederland in mei, een beginnerscursus

in Duitsland in juni, een bergvliegcursus in Oostenrijk in augustus of een

bergvliegcursus in Frankrijk in september. Er komt ook de mogelijkheid om

aanvullende instructies, cursussen of lesdagen in te plannen voor de

huidige deltapiloten. Op termijn zal ook de mogelijkheid komen om

duovluchten te boeken. Mocht je ideeën hebben voor een verder aanbod,

neem dan contact op met iemand uit de PihN-werkgroep. Zodra de website

deze nieuwe mogelijkheden heeft, zal je hierover bericht ontvangen.

.

Winterlezing

cursus voor leden

Clubs

De clubs gaan een winterlezing organiseren. Het is door Corona nog niet



goed te voorspellen wanneer en in welke vorm die
zal gaan plaatsvinden. Mocht je de wens hebben om
een presentatie te geven, een ervaring te delen of op
andere wijze iets over deltavliegen willen
overbrengen aan andere piloten? Neem contact op
met Adrie Bijsterbosch via bijsterbosch.ah@telfort.nl
of 06-17420578

Handboek

Leden
Bestuur

Het bestuur werkt hard achter de schermen om
het handboek te verbeteren. Er is al een aantal
jaren de wens om enkele passages te herschrijven
om ze beter passend te maken binnen onze sport.
Zowel bij de leden als het bestuur zelf bestond deze
wens. Naar verwachting zal dit in januari gereed zijn.
Hierover zal in het nieuwe jaar een nieuwsbericht

volgen met de belangrijkste wijzigingen.
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