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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parach utespringen KNVvL 
7 april 2010 KNVvL – Woerden 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Peter Smit (AB)  
 Ronald Overdijk (HBP) 
 Arnoud Ens (HBP) 
 Jarig Steringa (PCEH) 
 Mark Schindeler (CPV)  
 Ton Pruisken (FD) 
 Eric ten Feld (ENPC)  
 Victor Spaan (POPS) 
 Paul Serné (PCMN)  
 Edwin Boerkamp (VPCT) 
 Arjen Vos (PCF) 
Afwezig met kennisgeving: Rikus Renting (SBOP)  
 Marjon Kramer (Airboss) 
 Peter Braun (SBS)  
 Ruud Wassenaar (PCMN) 
 Henny Wiggers (AB)  
 Wilco Peppelman (aantredend AB) 
Afwezig zonder kennisgeving: René Pierlot (TU-7) 
***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom, voor het eerst bij de KNVvL te Woerden. Er zijn ruim voldoende 
stemmen voor een geldige vergadering.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (20091007) 
Punt 3C. in 2009 zijn de huurkosten van 2008 toegepast, voor 2010 is het nog onderwerp van discussie. 
Punt 4. Klimgebied, er wordt een verduidelijking gegeven: gebied met een straal van 5 Nm. Punt 7, EPU: 
BTW tarief. Sportopleidingen lijken onder het lage BTW tarief van 6% te vallen. Dit hangt af van de status 
van de tandemsprong. Gewone opleidingen AO en AFF vallen hier al wel onder. Er zijn in ieder geval 
verschillen tussen de BTW status van diverse KNVvL clubs.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen  

• 20091014: punt 3B. Air Operator Certificate. De vergadering vraagt naar een voorbeeld van een 
dergelijk AOC. Dit zal HBP navragen, bij PCT. De dreiging over deze regelgeving is wel serieus.  

• 20091202: de kwaliteit van het functioneren van een instructeur als verlengingseis? Dit leeft niet 
echt bij AB. Liemberg heeft wel getekend voor opleidingen met zijn verlopen I nummer, hij 
tekende SPB’s af. AB heeft hierover een brief gestuurd maar geen reactie ontvangen. Het punt 
stemrecht komt terug in de vergadering. De prijsverhoging SPB’s per 1 januari jl. was hier niet 
aan gekoppeld. De procedure van verantwoording SPB’s wordt door HBP aan Schindeler 
toegelicht. Punt 4A. FD springgebied buiten TMA Schiphol, dit is al zo.  

• 20100113: Punt 3B. Status Pathfinder. Het AB wil een lagere exithoogte op basis van 
ontheffingen, met expliciete voorwaarden toestaan. Materiaal ronde bol wordt wel toelaten, mits 
gekeurd door een KNVvL master rigger. Punt 5: Steringa drukt zijn zorg uit over deze stand van 
zaken van de financiële administratie KNVvL. Intussen is dit wel verbeterd.  

3B. Springtechnische cijfers 2009. Dit betreft een voorlopig resultaat en is nog niet volledig. De cijfers van 
Rotterdam en ENPC zijn intussen wel aangeleverd. In 2009 is er ongeveer net zoveel gesprongen als in 
2008, met een verschuiving naar tandems (vnl. Texel, Teuge, Zeeland). Het aantal leerlingen herstelt. 
Smit had ook cijfers over voorgaande jaren verzonden. Steringa had gereageerd over het verschil tussen 
liftcapaciteit en liftvolume. Deze conclusies zouden ook in het springtechnische verslag terug moeten 
komen.  
3C. Financieel resultaat para 2009. Deze cijfers zijn pas per heden bekend bij de penningmeester. Alle 
posten bijna volgens de begroting. Definitieve cijfers sturen aan LR. Geschat overschot van € 7000. 
3D. BVR, wijzigingsvoorstellen. HBP geeft een toelichting hierop, . VB 2010-01. Serné: vraagt naar de 
status keuring. Inspectie + Repack of alleen Repack. Vroeger was er de jaarkeuring maar die is vervallen. 
Dit alles is bij de bijscholing aan de orde geweest. Definitie Chef Instructeur: loopt bij EC/TC. Geldigheid 
van KNVvL regels in het buitenland en bevoegdheden breder trekken. Het AB wil de huidige praktijk niet 
wijzigen, maar wel correcte regels opstellen voor KNVvL-ers in het buitenland. Dit laatste is lastig, het AB 
gaat hier nader over discussiëren.  



Notulen ledenraad afdeling parachutespringen 20100407 2

3E. Voordracht Peppelman lid AB. Peppelman zelf is verhinderd. Het AB is al jaren te klein. Peppelman 
doet verder al jaren activiteiten voor de afdeling en wil bijdragen aan het AB. Het AB draagt hem daarom 
voor, zonder nadere specialisatie binnen het AB. De LR gaat akkoord, met een onthouding van een stem.  
3F. Concept afdelingsreglement – stemverdeling afdeling para. Het is niet zozeer een reglement als wel 
een notitie.  
Schindeler vraagt naar het hoe of wat van de uitvoeringsbepalingen, voor leerlingen. Deze discussie loopt 
nog tussen AB en HB KNVvL. Het AB wil leerlingen lid maken, voor een bepaalde periode. In ieder geval 
zodanig dat ze meetellen als leden voor NOC*NSF.  
De nieuwe statuten KNVvL: deze schrijven rechtstreeks stemrecht voor leden KNVvL voor. Dit geldt nu 
ook voor de ledenvergadering van de KNVvL. Deze vertegenwoordigers moeten nu gekozen worden door 
leden, en niet zoals nu door afdelingen aangewezen. 
Statuten en HR zijn door KNVvL aangepast, op bondsniveau, en op afdelingsniveau. Alle afdelingen 
moeten nu hun reglementen aanpassen aan de statuten en huishoudelijk reglement (HR) KNVvL.  
AB voorstel: verkiezingen op ledenraadvertegenwoordigers, voor de afdeling. Stemming via internet lijkt 
de makkelijkste optie. Een ledenvereniging kan binnen de nieuwe KNVvL regels wel lid worden van de 
KNVvL. Vos wijst op risico dat een grote club met veel leden de vergaderingen (afgevaardigden) gaat 
controleren. Aan de andere kant is grofweg 45% van de para’s individueel lid dus de kans dat dit gebeurd 
is niet zo groot. De vergadering stelt een virtuele stemoefening: stemmen op basis van aantallen 
clubleden. In USA is stemming per regio geregeld, dit zou mogelijk ook kunnen in Nederland. De 
vergadering wil het liefst de vaste plekken voor de ledenverenigingen houden. Stemmen per volmacht 
mag in ieder geval niet.  
Er zijn vele vormen van telling stemzwaarte mogelijk. Bijvoorbeeld: elke club 1 stem + individuele leden 1 
stem. Het stuk opgesteld door Smit gaat terug naar AB para en het AB zal tussentijds met nadere 
voorstellen en informatie komen. De LR kan dan daarop weer reageren.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  
De Regeling Valschermspringen RVS is nog altijd niet gepubliceerd maar DGLM heeft wel een deadline 
vastgesteld. Pruisken verwacht dat de juristen IVW zullen vallen over het punt van het luchtruim vrijgeven 
door de para piloten zelf. Ook dit is echter niet bekend. DGLM heeft nog apart overleg met PCMN over de 
cluster Utrecht, afhankelijk van VEMER rapportage. LVNL heeft cijfers luchtruimgebruik aangeleverd bij 
de NLR. Wel is bekend dat DGLM ook nog niets van het NLR ontvangen.  
 
5. NKP 2010 
Er zijn dit jaar twee aparte NKP’s: FS, CF en AE op Texel, PA op Oostwold. HBP zal nazoeken of FS8 als 
onderdeel ook op de website genoemd staat. Het onderdeel staat in ieder geval wel in het wedstrijd 
reglement.  
 
6. Bezetting AB para 
De samenstelling en bezetting van het AB blijft ondanks uitbreiding met Peppelman zorgelijk. Het AB 
moet zaken regelen en besluiten nemen. Pruisken stelt de instelling van ad-hoc commissies van 
vrijwilligers voor, specifiek voor interessante en urgente zaken. Beerendonk benadrukt echter dat AB 
leden volledig betrokken en lid AB moeten zijn en dat ad-hoc commissies hier niet bij passen.  
 
7. KNVvL zaken  
7A. ledenwerving – leerlingen. Uitleg Overdijk: in principe iedere springer lid. Dit geeft schaalvoordeel 
waardoor de KNVvL een serieuze gesprekspartner wordt. Er is wel weerstand tegen een bijdrage van 
clubs voor tandemsprongen. Het AB denkt dat dit een goed voorstel is en wil dit nader uitwerkend. PCT 
Texel is mogelijk een probleem, deze club moet hierover gepolst worden.  
7B. financiële administratie. Dit is besproken bij punt 3C. Het discussiepunt is nog het vermogen van de 
KNVvL na de verkoop van het pand in Den Haag. Het HB gaat hiervoor een voorstel formuleren. De 
afdeling heeft in ieder geval niet apart recht op dit geld omdat zij geen eigen rechtspersoon is.  
 
8. Wat verder ter tafel komt 

• Steringa: de Sanctiecommissie ontbreekt nog steeds een voorzitter. 
• Boerkamp: zit hier namens de VPCT, als opvolger van Renting. Hij spreekt verder zijn 

bezorgdheid uit over de Argus AAD. Het AB informeert instructeurs overigens pas echt als er 
een bulletin is.  

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

Volgende LR vergadering: 20 oktober 2010, 20.00 uur  te Woerden 


