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Verslag Vertegenwoordiging Ledenraad Afdeling Parachutespringen KNVvL 
27 februari 2007 PCMN – Hilversum 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Peter Smit (AB) 
 Harm van de Gevel (AB) 
 André Kiers (PCEH) 
 Marjon Kramer (Airboss) 
 Ton Pruisken (FD) 
 Caroline van de Graaf (PCMN) 
 Johan Bronsveld (PCF) 
 John Verstegen (SBOP, VPCT)  
 Ronald Overdijk (HBP) 
Afwezig met kennisgeving: Victor Spaan (POPS-NL) 
 Simon Woerlee (AB) 
 Henny Wiggers (AB) 
 Teun Giljamse (CPV) 
 Hans Verschuren (ENPC) 
Afwezig zonder kennisgeving: Jeroen van Amersfoort (SOE) 
 Peter Braun (SAW) 
 René Pierlot (TU-7) 
***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
Het aantal aanwezig stemmen is meer dan 50% dus voldoende voor een geldige vergadering. 
Beerendonk opent als voorzitter derhalve de vergadering.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (20-09-2006) 
Het verslag wordt door de aanwezigen akkoord bevonden.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen 
• 6-9-2006 => wordt door de aanwezigen akkoord bevonden. 
• 25-10-2006 => wordt door de aanwezigen akkoord bevonden. 
• 29-11-2006 => Rondje Nederland. PCMN vraagt of zij alsnog kan deelnemen. Het AB beslist 

positief, PCMN zal een voorstel moeten doen voor een datum.  
 
3B. Stemverhouding LR 
De cijfers voor de stemverhouding van de LR zijn tot stand gekomen op basis van een combinatie 
van de gegevens van de ledenadministratie en diverse clubadministraties. (er is uitgegaan van het 
hoogste getal) Er zat nog maar weinig verschil tussen beide, de administratie KNVvL is sterk 
verbeterd. Deze stemverhouding zal in 2007 worden gebruikt.  
Er is discussie over hoe het meer betrekken van springers bij ledenraadszaken gerealiseerd zou 
kunnen worden. Dit blijft een moeilijk punt, er is een goede discussie hierover geweest op de stelling 
van het AB op www.parachute.nl. De meeste springers letten echter alleen maar op springzaken. 
Regelgeving spreekt ze al minder aan. Pruisken heeft op zijn club (FD) geprobeerd een discussie te 
starten, dit is hem echter niet gelukt. Hij vindt wel dat het AB zich moet concentreren op kerntaken. Uit 
de discussie op de website zijn een aantal suggesties gedaan.  
Het AB zal in ieder geval de stukken voor de volgende LR in september digitaal verzenden zodat het 
makkelijker aan leden van clubs (door)gestuurd kan worden. Verder zullen de notulen van de LR 
vergaderingen op de website geplaatst worden. Clubs kunnen hun leden hier dan op wijzen. 
Bronsveld wijst op het belang van de SP bij communicatie. Ook de besluitenlijst van de AB 
vergaderingen zal op de website geplaatst worden.  
Er wordt verder geconstateerd dat sporten - ook parachutespringen - een imagoprobleem hebben, 
vnl. op het bestuurlijke niveau. Er wordt ook vermeld dat de AB leden vnl. bestaat uit mensen met een 
(spring)binding op Teuge. Echter, er komen geen mensen bij andere clubs vandaan, terwijl het AB 
diverse clubs direct actief heeft benaderd.  
 
3C. Springtechnische cijfers 2006 
De lijst is nu bijna af, alleen Tu-7 ontbreekt nog. Het aantal sprongen in 2006 is bijna gelijk aan die 
van 2005. Wel zijn in 2006 de sprongen op buitenlandse springkampen niet meegeteld, in Nederland 
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zelf is dus meer gesprongen. Er zat een grote stijging bij BSU. Het aantal tandems blijft groeien, het 
zijn er bijna 10000. het aantal springbewijzen is licht hoger dan in 2005.  
Het daadwerkelijke springtechnische jaarverslag 2006 zal via de SP, de site en direct mail aan de 
ledenraadsleden verspreid worden.  
Het aantal leden KNVvL afdeling para is licht gedaald.  
 
4. BVR + BR 2007 
Beerendonk stelt een integrale stemming over deze documenten, hij wil de interne technische 
discussie in deze vergadering niet overdoen. De concept versie is (digitaal) verzonden aan de chef 
instructeurs en de LR leden met het verzoek om commentaar. Dit commentaar is ontvangen en 
verwerkt. De EC/TC  bestaat bijna helemaal uit leden van alle clubs, dus de meningen van clubs zijn 
op die basis ook verwerkt.  
Bronsveld wil wel over details kunnen praten. De LR is hier eigenlijk in meerderheid op tegen. Wel 
vindt zij de tijdsspanne voor het kunnen bespreken kort, de stukken BVR zijn pas medio januari 
verzonden. Ten aanzien van BVR wijzigingen zelf merkt hij op dat er wel veel verantwoording en 
inzicht bij de instructeur wordt gelegd. PCF heeft ook echt moeite met het afschaffen van de 
bevoegdheid jumpmaster.  
Hierna volgt stemming. PCF is tegen (omdat er integraal gestemd moet worden, en PCF het op 
enkele punten oneens is), de rest van de ledenraadsleden is voor. Het BVR / BR 2007 wordt derhalve 
aangenomen door de LR. Het AB dankt de EC/TC voor het tot stand komen van het BVR en BR 2007.  
Het AB zal voor het BVR 2009 het discussiestuk BVR / BR eerder (laten) verzenden, zodat het langer 
bij clubs ter beschikking is voor interne discussie. Het AB zal de EC/TC aldus berichten.  
 
5. Beleid AB para / Strategisch Marketing Plan SMP 
SMP. HBP licht de totstandkoming van het SMP toe: een werkgroep van de afdeling heeft dit 
opgesteld, waarna het AB er goedkeuring aan heeft gegeven. Het hoofddoel van het SMP is 
ledenwerving. Er zijn hiertoe 2 doelgroepen vastgesteld, met daaraan gekoppeld 3 
bedieningsconcepten. Hiervan zijn er weer 1 per doelgroep uitgekozen. Verder zijn er zgn. “quick-
wins”  vastgesteld. De eerste hiervan die gerealiseerd zal worden is de registratie van 
tandempassagiers. Hiervoor zijn twee redenen: 1) een gegevensbestand hebben van mensen die in 
parachutespringen geïnteresseerd zijn (b.v. voor PR, direct mailing, etc.) en 2) deze gegevens 
gebruiken voor een toekomstige administrering als lid KNVvL. Over de vorm hiervan moet nog 
nagedacht worden. De clubs zullen door HBP binnen afzienbare tijd hierover benaderd worden. 
PCMN vraagt naar de mogelijkheden voroondersteuning van hun cursus canopy door Brian Germain. 
Voor PCEH is dit door de SC al toegekend. De bijdrage SC aan de windtunnel wordt gewaardeerd.  
Er zal een bericht op de website komen waarin het SMP wordt uitgelegd, en waarin wordt vermeld dat 
dit opvraagbaar is bij het HBP.  
De KNVvL is verder ook bezig met de Nationale Sportpas, probleem is echter dat de KNVvL 
ledenadministratie moet voldoen aan criteria van NOC*NSF. Onduidelijk is hoe lang dit gaat duren.  
Financiën 2006. De afdeling sluit 2006 financieel positief af, met ongeveer € 10.000. Er zijn 2 grote 
tegenvallers: minder leden en minder advertentie opbrengsten van de SP. Het AB gaat overleggen 
met de SP hoe hier in 2007 mee om te gaan. Uitgangspunt zal zijn dat de begrote bijdrage AB (€ 
5000) niet overschreden mag worden, de kosten zullen dus omlaag moeten (als er minder inkomsten 
zijn).  
Verder zullen er minder personeelskosten zijn voor 2007 vanwege het vertrek van HBP Maij en een 
nieuwe assistente HBP, Jiddy Zwols. De ledenaantallen KNVvL zullen ook beter geadministreerd 
worden qua betalingen.  
 
6. POD valschermspringen 
Morgen 28 februari is er overleg tussen de KNVvL (AB lid, HB lid, HBP) en IVW. HBP geeft uitleg over 
de POD-RVS en de overgang van beleid toegang luchtruim van LVNL naar IVW. Parachutes zijn per 
1 februari jl. een bijzonder luchtvaartuig. De wens van LNVL is om geen nieuwe permanente 
springgebieden meer toe te staan. Mogelijk wacht een sanering van bestaande paracentra in het 
luchtverkeersnaderingsgebied Schiphol. Springgebieden zullen mogelijk verkleind worden. Al met al is 
het een zeer zware bedreiging voor parachutespringen, vooral voor PCMN, PCF, en mogelijk NPCT. 
Het AB wil deze kwestie als afdelingszaak behandelen, zeker niet per club.  
Duidelijk is dat de KNVvL vooralsnog niet door IVW benaderd is bij de interne discussie over de RVS.  
De afdeling voert een tweesporen beleid: vechten voor wat we hebben, en het lange termijn beleid 
zoals verwoord in de terreinen notitie.   
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7. KNVvL zaken 
Ledenraad KNVvL 31 januari 2007.  
Paymans (HB) heeft een notitie opgesteld over de contributie en de ledenstructuur KNVvL. Hier zijn 
momenteel niet zoveel ontwikkelingen in. Het HB heeft heel veel tijd gestoken in het contributiemodel 
van de afdeling modelvliegen. Er is veel onvrede van de afdelingen over het functioneren van het HB, 
o.a. op het punt operations. Het HB heeft een directe taak gehad om intern orde op zaken te stellen.  
Paymans en van den Burg (voorzitter KNVvL) zullen per september a.s. uit het HB treden. De kennis 
en contacten van deze beide heren zullen wel gewaarborgd moeten worden.  
De stemverhouding van de KNVvL is nu zodanig dat kleine afdelingen qua verhouding meer stemmen 
hebben dan grote afdelingen. Dus ondanks een absolute meerderheid qua leden van zweef, para en 
scherm is hun stemzwaarte gecombineerd niet doorslaggevend.  
Het clubcontributie van de afdeling modelvliegen gaat uit van een vast bedrag per club. Idee is dat er 
meer clubs lid worden van de KNVvL en er dus meer geld binnenkomt. De bijdrage AS is verhoogd, 
de afdeling para heeft ter compensatie de bijdrage omlaag gebracht. De late acceptgiro’s KNVvL zijn 
terug te voeren op de lange procedure vaststelling contributie AS voor alle afdelingen.  
 
8. Wat verder ter tafel komt 

• De overeenkomst tussen de afdeling en de VVV is opgezegd. Dit is in het BVR aangepast. 
• WA Verzekering wedstrijden in het buitenland. De verzekeraar KNVvL heeft dit aangepast. 

Bericht hierover is al verzonden aan van de Graaf.  
 

***************************************************************************************************************** 
 

Volgende LR vergadering: 18 september 2007, 20.00 uur te Hilversum. 


