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Verslag Vertegenwoordiging Ledenraad Afdeling Parac hutespringen KNVvL 
18 september 2007 PCMN – Hilversum 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Henny Wiggers (AB) 
 Peter Smit (AB) 
 Simon Woerlee (AB) 
 André Kiers (PCEH) 
 Marjon Kramer (Airboss) 
 Caroline van de Graaf (PCMN) 
 Arnout van Diermen (toehoorder PCMN) 
 Jelle Bruinekool (CPV) 
 Paul Schouten (toehoorder CPV) 
 Johan Bronsveld (PCF) 
 John Verstegen (SBOP, VPCT) 
 Nico Breughem (FD)  
 Ronald Overdijk (HBP) 
Afwezig met kennisgeving: Adwin Beerendonk (AB) 
 Harm van de Gevel (AB) 
 Victor Spaan (POPS-NL) 
 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, voorzitter AB is verhinderd. Smit fungeert deze vergadering als voorzitter.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (27-02-2007) 
Het verslag wordt door de aanwezigen akkoord bevonden.  
Pagina 2, punt 6. FD als mogelijk bedreigde club toevoegen.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen  
10-01-07: geen opmerkingen.  
15-02-07: FD doet navraag naar Natura 2000. Indertijd zijn alle clubs hierover gecontacteerd. Het gaat 
over aangewezen beschermd natuurgebied. De FD zal het intern nazoeken. Voor zover bekend vallen 
er geen bestaande springgebieden binnen aldus gedefinieerd natuurgebied.  
05-04-07: geen opmerkingen.  
03-05-07: geen opmerkingen.  
27-06-07: punt 1. Aansluiting SOE. SOE is formeel als organisatie (stichting) failliet. De aansluiting van 
SOE wordt opgeheven. Het AB is intern nog met de aansluiting van Stadtlohn bezig. Er zijn 
aanwijzingen dat de KNVvL regels niet gevolgd worden.  
3B. Springtechnische cijfers 2006. Het daadwerkelijke verslag is nog niet beschikbaar. Het AB heeft de 
EC/TC een deadline gesteld om het te verkrijgen. Na beraad van het AB over het verslag zal het aan 
de LR beschikbaar worden gesteld. De cijfers van CPV zitten verwerkt in de totalen van PCF.  
3C. Pruisken. Dit wordt samen met punt 4 behandeld. Van Diermen meldt dat de correspondentie van 
Pruisken namens de FD, PCMN en PCF gebeurt.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  
Bronsveld meldt dat PCF heel graag een aparte commissie wil van de voorzitters van de betrokken 
drie clubs (PCF, PCMN, FD). Eerste mogelijke datum voor overleg is 4 oktober.  
Het verslag van het overleg met DGTL van 30 augustus zit bij de stukken. De KNVvL en LVNL staan 
lijnrecht tegenover elkaar.  
De 3 clubs willen niet dat het AB meewerkt aan het uitfaseren van springen in de TMA Schiphol. Dam 
wel in welke vorm dan ook concessies doet. Verder verwachten ze een actievere rol van het AB in het 
hele overleg. Specifiek willen ze drie zaken:  
• Geen informatie verstrekken aan DGTL over verplaatsings of sluitingskosten. Dit suggereert dat dit 

ook uitvoerbaar is en dat de KNVvL er aan mee wil werken.  
• Instellen commissie clubs met AB.  
• Opstellen van een vervolgplan.  
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Het AB benadrukt dat zij de afwijkende werkwijze en apparatuur van Schiphol ten opzichte van het 
buitenland bij DGTL aan de orde heeft gebracht. Benchmark met Duitsland zal plaatsvinden.  
 
Nieuwe Regeling Valschermspringen (RVS). In deze nieuwe RVS staat dat parachutespringen 
toegestaan is mits… (in de oude versie stond dat het verboden was tenzij). Nu komen ook de vaste 
springplekken in de RVS te staan, als locatie en met maximale hoogtes.  
 
5. Strategisch Marketing Plan SMP  
Het SMP is opgezet door de KNVvL samen met NOC*NSF in het kader van de toekomst van de sport 
door middel van een betere promotie en marketing marketing. De eerste actie zoals vastgesteld door 
het AB is het uitvoeren van de registratie van de gegevens van tandempassagiers voor direct 
marketing. HBP heeft hiertoe stukken verzonden aan de clubs. De eerste reacties van clubs zijn niet 
positief, zij vrezen verlies van tandems aan andere clubs en de hoeveelheid werk zonder direct 
resultaat. Aan de andere kant doet de afdeling niets met de tandempassagiers, niet als lid en niet voor 
marketing. Dit zal op de middellange termijn volgens het AB wel belangrijk zijn. Ook wordt gewezen op 
het belang van de macht van het getal (meer leden) bij politieke lobbies voor het behouden van 
parachutespringen in Nederland.  
Kramer vraagt welke informatie de KNVvL precies aan de tandempassagiers wil gaan verstrekken. De 
clubs zullen hierin gekend worden. PCF staat er welwillend tegenover maar wil e.a.a. graag 
kostenneutraal. Een andere vraag is of er niet minder gegevens gevraagd zouden kunnen worden 
zodat het minder werk is. Dit zou kunnen, maar om de tandems echt als lid (mogelijk later doel) te 
kunnen registreren is dit alles wel nodig. Het AB wil met ingang van 1 januari 2008 de registratie 
daadwerkelijk laten beginnen.  
 
6. Wat verder ter tafel komt 
• Financiën 2007, de lopende begroting. Het lijkt erop dat er geld overblijft, alhoewel er aan het eind 

van het jaar veelal nog declaraties volgen.  
• Begroting 2008. De afdelingsbijdrage voor 2007 is indertijd door het AB verlaagd omdat de KNVvL 

bijdrage omhoog ging. Voorstel van het AB is om dit voor 2008 van € 49 naar € 50 te verhogen. De 
LR gaat akkoord. Het AB heeft € 9000 opgenomen voor mogelijk juridische kosten (in het kader 
van luchtruim) 

• Sportparachutist. De bijdrage van het AB is de laatste jaren € 5000 geweest. In 2006 zat echter een 
tegenvaller van € 10000 aan de inkomstenkant (advertentiemarkt is ingestort). 2007 gaat ook naar 
schatting een dergelijke tegenvaller opleveren. Het AB zal mogelijk een SP minder in 2007 laten 
publiceren. De LR wil in meerderheid wel de SP houden, in kleur, 6 x per jaar. Dit omdat het een 
van de weinig zichtbare zaken is van de afdeling naar de leden toe. De SP zal dan wel mogelijk in 
de kosten moeten snijden (layout, minder pagina’s, zwart-wit, etc.) Het AB zal deze opmerkingen 
mee nemen in het binnenkort te voeren gesprek tussen de redactie SP en het AB.  

• Paymans (lid HB KNVvL operations): blijft waarschijnlijk betrokken als vertegenwoordiger KNVvL 
naar instanties.  

• Verzekering (actief: zelf starten) juridische procedures: te duur en lopende zaken zijn uitgesloten. 
Een dergelijke verzekering is derhalve voor de ontwikkelingen luchtruim niet meer van toepassing.  

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

Volgende LR vergadering: april 2008, 20.00 uur te H ilversum (datum volgt)  


