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1. Bestuur Afdeling Parachutespringen 

1.1. Visie 

Boven Nederlands grondgebied kan, op geografisch gespreide en bereikbare locaties, parachute 
worden gesprongen, waarbij er geen belemmering wordt opgelegd in hoogte of tijd aan het gebruik 
van het luchtruim. Mede door de spreiding en goede bereikbaarheid van de springlocaties en de 
brede promotie van het parachutespringen zal het aantal sprongen gestaag toenemen en zullen 
meer mensen ‘lid’ worden van onze gemeenschap om samen met ons het ultieme gevoel van vrijheid 
en ‘feel good’ te delen. Het parachutespringen wordt uitgevoerd binnen een goed functionerend 
veiligheidssysteem, begeleid door kwalitatief goed opgeleid kader en ondersteund door een brede 
basis van vrijwilligers onder leiding van het Afdelingsbestuur en de diverse commissies. 

1.2. Doelstellingen Afdelingsbestuur (AB) Parachutespringen 

a) Het AB is de belangenbehartiger voor alle aangesloten parachutisten binnen Nederland en 
voert namens deze parachutisten het georganiseerd overleg met de autoriteiten in 
afstemming met het KNVvL. 

b) Door het voeren van georganiseerd overleg streeft het AB naar een vrije toegang tot het 
luchtruim en toekomstvaste locaties voor de aangesloten parachutisten. 

c) Het AB verhoogt de toegevoegde waarde van de afdelingsorganisatie door het optimaliseren 
van de ondersteuning van de leden van de afdeling. 

d) Het AB streeft naar een jaarlijkse groei in het aantal leden en uitgevoerde sprongen. 
e) Het AB tracht de juridische risico’s in relatie tot het parachutespringen in kaart te brengen en 

de leden c.q. aangesloten verenigingen\centra te adviseren ten aanzien van deze risico’s. 
f) Het Secretariaat, ondersteund door de PR-commissie, is namens het AB belast met het 

binnen Nederland promoten van de parachutespringsport. 
g) De veiligheidscommissie (VC) is namens het AB belast met het inrichten en onderhouden van 

een goed functionerend veiligheidssysteem binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door 
de KNVvL en de overheid. 

h) De opleidings- en examencommissie (OPEX) is namens het AB belast met het inrichten en 
onderhouden van kwalitatief goede kaderopleidingen. 

i) De springtechnische commissie (StC) is namens het bestuur belast met het inrichten en 
onderhouden van het beleidskader waarbinnen het parachutespringen uitgevoerd dient te 
worden en zorgt ervoor dat dit beleidskader geaccepteerd wordt vanuit de autoriteiten in 
het kader van zelfregulatie. 

j) De sportcommissie (SC) is namens het bestuur belast met het inrichten van sportbeleid en in 
lijn daarmee het ondersteunen en uitvoeren van top- en breedtesport, waaronder trainingen 
en wedstrijden, selectie en uitzendingen, coaching, sportmateriaal en scheidsrechters. 

k) De sanctiecommissie (SaC) is namens het bestuur belast met het toetsen van (vermeende) 
overtredingen van de interne beleidsdocumenten en het adviseren van het AB ten aanzien 
van mogelijke sancties richting de aangesloten leden. 
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1.3. Strategie AB 

Om een betrouwbare en gewaardeerde gesprekspartner te zijn voor de civiele en militaire 
autoriteiten, dient het AB de belangenbehartiging in samenwerking met de KNVvL uit te voeren 
waarbij de synergie dient te zorgen voor een goede gesprekspositie. Door het voeren van 
georganiseerd overleg zal het AB zeker stellen dat er voldoende ruimte beschikbaar komt en blijft 
voor het parachutespringen in Nederland. Het uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen van de 
huidige springlocaties, zodat de gewenste groei kan worden waargemaakt. Het gebruik van het 
luchtruim vormt hierbij de grootste uitdaging, maar ook de betaalbaarheid en de landzijdige 
accommodatie van het parachutespringen verdienen in het georganiseerd overleg de nodige 
aandacht. Om dit georganiseerd overleg te kunnen voeren zal het AB de achterban, bestaande uit de 
individuele leden, de verenigingen en de commerciële centra, moeten verenigen. 
Het AB zal de toegevoegde waarde van de KNVvL en het AB in kaart brengen en trachten te 
vergroten door het zoeken naar aanvullende service die aan de leden of de aangesloten 
verenigingen/centra kan worden geleverd. In de interne communicatie zal het AB deze toegevoegde 
waarde meer onder de aandacht brengen met als doel een grotere betrokkenheid van de individuele 
leden bij de KNVvL en de organen op het afdelingsniveau. Door het meer gestructureerd en breder 
inzetten van de externe communicatie zal het AB zich richten op het draagvlak van onze sport en op 
het behalen van de 2% gewenste groei. 

1.4. Activiteiten AB 2017 

Nr. Activiteit Aantal c.q. datum Gereed 

1 Overleg met Accountmanager(s) Operations waarbij input 
wordt gegeven voor het gestructureerd overleg met de 
luchtvaartsector. 

4 

2 Afhandelen uitkomst project Toekomstvaste General Aviation 
locaties Landzijdig (TGAL), verwerken uitslag 
Decemberoverleg. 

Doorlopend 

3 Uitvoeren overleg met aangesloten verenigingen en centra via 
Raad van Advies.  

2 

4 Uitvoeren verantwoordingsoverleg Ledenraad. 2 

5 Uitvoeren overleg met Commissie Voorzitters. 2 

6 Uitvoeren bestuurlijk overleg afdeling parachutespringen. 6 

7 Voorzittersoverleg met het Hoofdbestuur KNVvL. 6 

8 Toezicht houden op een goede uitvoering van de leden- en 
financiële administratie. 

Doorlopend 

9 Zorg dragen voor een goede uitvoering van de 
brevettenuitgifte. 

1 mrt 2017 

10 Uitvoeren onderzoek naar de bestuurlijke en persoonlijke 
risico’s binnen het parachutespringen en dit advies delen met 
de aangesloten leden en verenigingen/centra.  

31 dec 2017 

11 Uitvoeren onderzoek naar optimale verzekering ten aanzien 
van de onderkende bestuurlijke en persoonlijke risico’s binnen 
het parachutespringen. 

31 dec 2017 

12 Opzetten van een nieuwe PR commissie ter ondersteuning 
van het secretariaat met als doel het optimaliseren van de 
externe communicatie inclusief de sociale media. 

31 dec 2017 
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13 Uitwerken plan van aanpak voor het verbeteren van de 
interne communicatie middels een combinatie van SP, 
Website en sociale media. 

30 juni 2017 

14 Optimaliseren van de website door de scheiding tussen 
www.knvvl.nl en www.parachute.nl helder uit te werken en 
de data te scheiden tussen formele communicatie, welke 
voornamelijk intern gericht is, en informele communicatie die 
vooral extern gericht is voor de promotie van onze sport. 

31 dec 2017 

15 Een maal per 3 jaar organiseren van het veiligheid seminar doorlopend  

 

http://www.knvvl.nl/
http://www.parachute.nl/
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1.5. Begroting Algemeen en bestuur 2017 

    Bestuursvoorstel AB 
PARA Begroting 2017 

      

    Inkomsten Uitgave Uren 
p.w. 

Tarief 
p.u. 

Opmerkingen 

Alg. Opbrengsten Lidmaatschap  €120.000          

  Opbrengsten Asp. Leden  €28.000          

  FAI sportlicenties  €4.000   €500        

  Verkoop brevetten  €3.000          

  Aansprakelijkheidsverzekering 
(AVB) 

   €14.520        

  (Inter)national organisaties    €6.600      NOC/NSF, FAI, 
IPC, EAS, EPU 

  totaal  €155.000   €21.620        

              

AB Personele Ondersteuning 
Senior 

   €9.240  4  €55  tbv Ronald 

  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €1.848  1  €44    

  Personele Ondersteuning 
Luchtruim (Senior) 

   €6.930  3  €55  tbv Ronald 

  Vergader- en Reiskosten    €4.000        

  Reservering Seminar 2018    €5.000      5000,- al 
gereserveerd 
in 2016 

  Bijscholing Kader Veiligheid    €2.000      Activiteit 15  

  totaal  €-    €29.018        

              

PR SP  €20.000   €25.000        

  Personele Ondersteuning 
Productie SP Medior 

   €5.544  3  €44  Tbv Brenda 
3*42 = 126 uur 
per jaar 

  Extra stimulans PR    €5.000        

  totaal  €20.000   €35.544        
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2. Veiligheidscommissie (VC) 

2.1. Doelstelling VC 

De veiligheidscommissie (VC) is namens het AB belast met het inrichten en onderhouden van een 
goed functionerend veiligheidssysteem, in afstemming met de Luchtvaartpolitie en binnen de 
randvoorwaarden zoals gesteld door de KNVvL én de overheid. 

2.2. Strategie Veiligheidscommissie 

De VC heeft een tweeledig doel. Allereerst assisteert de VC op verzoek van de Luchtvaartpolitie bij 
het uitvoeren van onderzoek bij para gerelateerde ongevallen. Daarnaast analyseert de VC deze en 
alle andere voorvallen om uit deze voorvallen lessen te trekken met als doel het veiliger maken van 
de sport.  
Om deze rol goed uit te kunnen voeren heeft de VC een goede werkrelatie met de Luchtvaartpolitie 
opgebouwd. Op basis van deze relatie wordt de VC zeer vroegtijdig betrokken bij onderzoeksvragen 
waardoor de informatiebasis optimaal is en er snel kan worden gehandeld binnen de afdeling m.b.t. 
de veiligheid. De VC zal deze relatie goed moeten onderhouden om de huidige informatiepositie vast 
te houden. De zelfstandigheid die de VC als commissie heeft, draagt bij aan deze relatie en dient te 
worden gewaarborgd naar de toekomst toe. 
 
Het tweede doel behelst het beheer van het Veiligheid Management Systeem (VMS) van de afdeling. 
Binnen de afdeling zijn in het kader van de introductie van het VMS de lokale Veiligheidsmanagers 
ingevoerd. Elke springlocatie heeft ondertussen een VM aangewezen en de samenwerking tussen 
deze VM’s en de VC wordt kwalitatief steeds beter maar verdient nog aandacht. Het verder 
ontwikkelen van de VM’s en de relatie tussen de VM’s en de VC zal leiden tot een verhoogde 
belangstelling voor de veiligheid binnen de afdeling.  
 
Een aspect dat binnen het VMS nog verder ontwikkeld moet worden, is de wijze waarop de VC 
waargenomen trends en opvallende voorvallen communiceert met StC en OPEX. De meerwaarde van 
het VMS zit namelijk in het traject dat volgt op het vroegtijdig signaleren.  
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2.3. Activiteiten VC 2017 

Nr. Activiteit Aantal c.q. datum Gereed 

1 Onderhouden van een functionerend VMS inclusief het 
voorvalmeldingssysteem. 

Doorlopend 

2 Het uitvoeren van trendanalyses. Periodiek 

3 Het uitvoeren van onderzoek bij dodelijke of zeer ernstige 
voorvallen, in afstemming met de landelijke politiedienst. 

Na een voorval 

4 Verspreiden van voorvaldata binnen de veiligheidsstructuur 
van de afdeling. 

1 maal per kwartaal 

5 Meeting met de VM’s van de aangesloten centra. 1 maal per jaar 

6 Meeting met MinIenM, domeinoverleg veiligheid 2 maal per jaar 

7 Bijdrage aan kaderopleidingen m.b.t. het VMS en voorlichting 
over handelen bij fatale ongeval. 

Op verzoek OPEX 

8 Het uitwerken en inregelen van een advies-systematiek 
richting de aangesloten clubs/verenigingen i.s.m. de StC en 
OPEX. 

31 dec 2017 

9 Het uitwerken van een systeem waarbij StC en OPEX effectief 
acteren op waargenomen trends en opvallen- de voorvallen. 

31 dec 2017 

10 Ontwikkelen opleiding JM AO t.b.v. OPEX 1 maart 2017  

2.4. Begroting VC 2017 

    Bestuursvoorstel AB 
PARA Begroting 2017 

      

    Inkomsten Uitgave Uren 
p.w. 

Tarief 
p.u. 

Opmerkingen 

VC Vergader- en Reiskosten    €800      Activiteit 5,6,7  

  totaal  €-    €800        
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3. Opleidings- en Examencommissie (OPEX) 

3.1. Doelstelling OPEX 

De OPEX is namens het AB belast met het ontwikkelen, onderhouden en organiseren van kwalitatief 
goede opleidingen en de bijbehorende examens. 

3.2. Strategie OPEX 

Het is belangrijk dat de leden van de afdeling Parachutespringen accuraat en bekwaam opgeleid 
worden. Goed opgeleide sportparachutisten dragen bij aan de veiligheid, continuïteit en 
ontwikkeling van de sport. Om dit te bereiken streeft de OPEX naar verdere verhoging én borging van 
de kwaliteit van de bevoegdheidhouders (CD, CI, HI, I, T en AFF). Naast een continue verbeterproces 
van de betreffende initiële opleidingen meent de OPEX dit te bereiken door een jaarlijkse bijscholing 
van de bevoegdheidhouders. 

3.3. Activiteiten OPEX 2017 

Nr. Activiteit Aantal c.q. datum Gereed 

1 Organiseren opleiding en examen Hulpinstructeur. 1 

2 Organiseren jaarlijkse bijscholing voor: 
 - Chef-instructeurs en clubdocenten 

 - AFF en (hulp)instructeurs 
 - Tandemmasters 

31 dec 2017 

3 Uitwerken compensatieregeling voor kader dat de bijscholing 
mist. 

Voor eerste bijscholing 

4 Afhandelen van de normale verlengingsverzoeken (eventueel 
gemandateerd aan secretariaat). 

1 maart 2017 

5 Afhandelen verlengingen bevoegdheden buiten het protocol. Binnen 2 weken na aanvraag 

6 Organiseren theorie-examen C-Brevet. 2 maal per jaar 

7 Vernieuwing Handboek Sportparachutist. 31 dec 2017 

8 Voorbereiden Paraseminar 2017. 3e kwartaal 2017 

9 Opstellen opleidingsprotocol en -syllabus Examinator Tandem 
en AFF 

31 maart 2017 
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3.4. Begroting OPEX 2017 

    Bestuursvoorstel AB 
PARA Begroting 2017 

      

    Inkomsten Uitgave Uren 
p.w. 

Tarief 
p.u. 

Opmerkingen 

OPEX Personele Ondersteuning 
Senior 

   €9.240  4  €55  tbv Ronald 

  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €7.392  4  €44  tbv Manual 
Sportparachut
espringen 
Activiteit 2 

  Brevetten verlenging Medior    €1.848  1  €44  30 uur per jaar 
voor 
verlengingen 
voor José 
Activiteit 1,3,6 

  Vergader- en Reiskosten    €1.200      Activiteit 7  

  Opleidingen en 
bevoegdheden 

 €5.775          

  Onderhoud en ontwikkeling 
(Handboek) 

   €5.000        

  totaal  €5.775   €24.680        
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4. Springtechnische Commissie (StC) 

4.1. Doelstelling StC 

De StC is als normsteller verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de springtechnische 
regelgeving en voor het inrichten en beheren van de kenniscentrum functie binnen de afdeling ten 
aanzien van springtechnische en materiaaltechnische vraagstukken. 

4.2. Strategie StC 

In het BVR en BR zijn normen en eisen voor springend Nederland vastgelegd. De StC bewaakt of 
voldaan wordt aan deze normen en eisen. Dit doen we door het monitoren van ontwikkelingen van 
voorvallen en incidenten. Daarnaast gaan we uit van ontvangen signalen uit het veld. De StC 
adviseert het AB, eventueel op aangeven van de VC of de OPEX, om reglementen in de vorm van 
Veiligheid Bulletins en Technische Bulletins uit te geven als hier directe noodzaak voor is. Jaarlijks 
geeft de StC input aan de centra en clubs voor decentrale besprekingen om de veiligheid te 
vergroten. Hier worden de CI’s en CD’s bij betrokken. 

4.3. Activiteiten StC 2017 

Nr. Activiteit Aantal c.q. datum Gereed 

1 Structureel overleg springtechnische zaken 6 maal per jaar 

2 Beoordelen en afhandelen van bijzondere 
verlengingsverzoeken. 

1 mrt 2017 

3 Beoordelen en afhandelen ontheffingen. Op aanvraag 

4 Beoordelen en afhandelen gelijkstellingen. op aanvraag 

5 Adviseren van het AB m.b.t. springtechnische 
vraagstukken. 

Op aanvraag 

6 Uitgeven van Technische en Veiligheidsbulletins. Reactief  
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4.4. Begroting StC 2017 

    Bestuursvoorstel AB 
PARA Begroting 2017 

      

    Inkomsten Uitgave Uren 
p.w. 

Tarief 
p.u. 

Opmerkingen 

StC Personele Ondersteuning 
Senior 

   €6.930  3  €55  Ronald tbv 
activiteit 
1,2,3,4,6 

  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €1.848  1  €44   Activiteit 1 

  Vergader en Reiskosten    €1.500        

  PIA 2017    €900      Reeds 
gereserveerd 
in 2016 euro 
600,- 

  totaal  €-    €11.178        
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5. Sportcommissie (SC) 

5.1. Doelstelling SC 

De sportcommissie (SC) is namens het bestuur belast met het ondersteunen van top- en 
breedtesport. 

5.2. Strategie SC 

De SC benadert parachutespringen als sport, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen 
breedtesport en topsport. Deze sport dient voor alle leden KNVvL laagdrempelig te zijn en te voldoen 
aan een behoefte. Ter verbreiding van de sport  faciliteert, ondersteunt en promoot de SC zowel de 
breedtesport als de topsport, in al haar facetten. De breedtesport wordt gezien als de basis van een 
piramide vanuit welke basis de top van de piramide, de topsport, nieuwe aanwas krijgt. 
 
Breedtesport betreft met name de ontwikkeling van vaardigheden van springers in een diversiteit 
aan disciplines. Dit kan op diverse niveaus plaatsvinden: van trainingen voor beginnende sporters tot 
trainingen voor gevorderden. Hiertoe ondersteunt de SC initiatieven waarmee het verbeteren van 
vaardigheden op een georganiseerde manier wordt aangeboden. 
 
Topsport betreft met name de wedstrijdsport, welke niet alleen op een nationaal vlak maar ook op 
een internationaal vlak uitgeoefend wordt. Hiertoe draagt de SC de zorg voor het faciliteren van 
wedstrijden, organisatie en het doen uitvoeren van de Nederlandse Kampioenschappen 
Parachutespringen, het selecteren, begeleiden en uitzenden van wedstrijdsporters naar 
internationale wedstrijden, en het (laten) organiseren van nationale records.  
 
De SC zorgt hierbij voor een balans tussen breedtesport en topsport, waarbij de belangen van beiden 
tegen elkaar afgewogen worden voor het verdelen van de hiervoor beschikbare middelen. 

5.3. Activiteiten SC 2017 

Nr. Activiteit Aantal c.q. Datum Gereed 

1 Organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen 2017. augustus 2017 

2 Opstellen selectiecriteria Nationale Teams 2018. 1 okt 2017 

3 Selecteren nationale teams 2018. 1 mrt 2017 

4 Organiseren trainingskampen breedtesport. (skillcamps) 2 events in 2017 

5 Begeleiden nationale teams 2017. Doorlopend 

6 Beheren wedstrijdmateriaal. Doorlopend 

7 Aansturen scheidsrechterpool. Doorlopend 

8 Uitreiken Tom Verschoorbokaal. NKP 2017 

9 Werven nieuwe leden SC. 1 jul 2017 

10 Updated wedstrijdmateriaal / scoringssysteem Na 2017 
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5.4. Begroting SC 2017 

    Bestuursvoorstel AB 
PARA Begroting 2017 

      

    Inkomsten Uitgave Uren 
p.w. 

Tarief 
p.u. 

Opmerkingen 

SC Personele Ondersteuning 
Senior 

   €4.620  2  €55  Ronald 

  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €7.392  4  €44   

  Vergader- en Reiskosten    €1.500       Tbv activiteit 
1,4,5 

  Topsport/Wedstrijdsport    €18.000       Activiteit 2,3,5 

  Scheidsrechters 
wedstrijdsport 

   €4.000       Activiteit 7 

  Breedtesport    €7.000       Activiteit 4 

  NKP    €-        Activiteit 1 

  Nationale evenementen    €10.000       Activiteit 1 

  Reserveringen CAMSCORE    €4.000      reeds 
gereserveerd 
in 2016 euro 
4000,- 

  totaal  €-    €56.512        
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6. Sanctiecommissie 

6.1. Doelstelling SaC 

De sanctiecommissie (SaC) is namens het bestuur belast met het toetsen van (vermeende) 
overtredingen van de interne beleidsdocumenten en het adviseren van het AB ten aanzien van 
mogelijke sancties richting leden of aangesloten clubs/verenigingen. 

6.2. Strategie SaC 

De sanctiecommissie is een commissie die reactief optreedt. Op aangeven van het AB, het 
secretariaat of kader uit het veld zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de vermeende 
overtreding van de regelgeving. Op basis van eigen onderzoek waarbij hoor en wederhoor zal 
worden toegepast, zal de SaC tot een beoordeling komen van de situatie en zal zij vanuit die 
beoordeling een advies opstellen voor het AB. Het AB is verantwoordelijk voor het bekrachtigen van 
dit advies waarmee de definitieve sanctie wel of niet wordt opgelegd. 

6.3. Performance indicatoren SaC 2017 

Nr. Activiteit Aantal c.q. Datum Gereed 

1 Afhandelen sancties en mogelijke overtredingen van de 
afdelingsreglementen. 

Na een voorval cq melding 

6.4. Begroting SaC 2017 

    Bestuursvoorstel AB 
PARA Begroting 2017 

      

    Inkomsten Uitgave Uren 
p.w. 

Tarief 
p.u. 

Opmerkingen 

VC            

  totaal  €-    €-       
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Bijlage 1: Complete Begroting 2017 

    Bestuursvoorstel AB 
PARA Begroting 2017 

      

    Inkomsten Uitgaven Uren 
p.w. 

Tarief 
p.u. 

Opmerkingen 

Alg Opbrengsten Lidmaatschap  €120.000          

  Opbrengsten Asp. Leden  €28.000          

  FAI sportlicenties  €4.000   €500        

  Verkoop brevetten  €3.000          

  Aansprakelijkheidsverzekering 
(AVB) 

   €14.520        

  (Inter)national organisaties    €6.600      NOC/NSF, FAI, IPC, 
EAS, EPU 

  totaal  €155.000   €21.620        

              

AB Personele Ondersteuning 
Senior 

   €9.240  4  €55  tbv Ronald 

  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €1.848  1  €44    

  Personele Ondersteuning 
Luchtruim (Senior) 

   €6.930  3  €55  tbv Ronald 

  Vergader- en Reiskosten    €4.000        

  Reservering Seminar 2018    €5.000      5000,- al 
gereserveerd in 
2016 

  Bijscholing Kader Veiligheid    €2.000        

  totaal  €-    €29.018        

              

PR SP  €20.000   €25.000        

  Personele Ondersteuning 
Productie SP Medior 

   €5.544  3  €44  Tbv Brenda 3*42 = 
126 uur per jaar 

  Extra stimulans PR    €5.000        

  totaal  €20.000   €35.544        

              

SC Personele Ondersteuning 
Senior 

   €4.620  2  €55  tbv Ronald 

  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €7.392  4  €44    

  Vergader- en Reiskosten    €1.500        

  Topsport/Wedstrijdsport    €18.000        

  Scheidsrechters 
wedstrijdsport 

   €4.000        

  Breedtesport    €7.000        

  NKP    €-         

  Nationale evenementen    €10.000        

  Reserveringen CAMSCORE    €4.000      reeds gereserveerd 
in 2016 euro 4000,- 

  totaal  €-    €56.512        

              

StC Personele Ondersteuning 
Senior 

   €6.930  3  €55  tbv Ronald 
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  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €1.848  1  €44    

  Vergader en Reiskosten    €1.500        

  PIA 2017    €900      Reeds gereserveerd 
in 2016 euro 600,- 

  totaal  €-    €11.178        

              

OPE
X 

Personele Ondersteuning 
Senior 

   €9.240  4  €55  tbv Ronald 

  Personele Ondersteuning 
Medior 

   €7.392  4  €44  tbv Manual 
Sportparachutesprin
gen 

  Brevetten verlenging Medior    €1.848  1  €44  30 uur per jaar voor 
verlengingen voor 
José 

  Vergader- en Reiskosten    €1.200        

  Opleidingen en bevoegdheden  €5.775          

  Onderhoud en ontwikkeling 
(Handboek) 

   €5.000        

  totaal  €5.775   €24.680        

              

VC Vergader- en Reiskosten    €800        

  totaal  €-    €800        

              

  Totaal Overzicht           

  zonder personeelslasten    
€116.520  

      

  senior uren    €36.960  16  €55  Ronald 

  medior uren    €25.872  14  €44  Brenda (126 uur), 
José (30 uur), 
verzoek in te huren 
voor 10 uur per 
week additionele 
capaciteit bij 
Ronald, niveau 
Medior 

  personeelslasten totaal    €62.832  30     

     €180.775   
€179.352  

      

              

              

  Verschil (tekort)          €1.423  
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Bijlage 2: Verdellng budget binnen de afdeling 

 

 

SC,  € 56.512 

PR,  € 35.544 

OPEX,  
€ 24.680 

AB,  € 29.018 

StC,  € 11.178 

Verzekering,  
€ 14.520 

VC,  € 800 


