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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parachutespringen KNVvL 

18 oktober 2011 KNVvL – Woerden 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Wilco Peppelman (AB)  
 Henny Wiggers (AB) 
 Peter Smit (AB) 
 Ronald Overdijk (HBP) 
 Arnoud Ens (HBP) 
 Gerben Gorkink (LR) 
 Bryan Meijers (LR) 
 Laurens Degenaar (LR)  
 Eric Staal (LR)  
 Rogier Carper (LR) 
 Igor van Aperen (LR) 
 Victor Spaan (LR)  
 Maarten Smeets (LR) 
Afwezig: Jaap Poot (LR) 
***************************************************************************************************************** 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom, bedankt allen voor hun aanwezigheid en opent de vergadering. Jaap 
Poot heeft zich afgemeld.  
 

2. Verslag vorige LR vergadering (2010-04-05) 
Punt 3A, 15-09-2010: Carper heeft een organigram gemaakt van de afdeling, waarbij opgemerkt wordt dat 
de werkgroep materiaal bestaat uit leden VVV. Dat is logisch omdat (bijna) elke rigger lid is van de VVV. 
Het AB doet alleen zaken met de TC, niet met de VVV. Carper vraagt naar implicaties. Naar de mening 
van het AB zijn die er niet, Carper denkt van wel. De bijscholing riggers is formeel verzorgd door de TC, 
de VVV heeft (een aantal) inhoudelijke zaken verzorgd.  
Punt 3B. 510, lid 1. Later toegevoegd: “voor de eerste sprong.” Escape mogelijkheid. Ook “aspirant HI”. 
Zaken moeten ook per email later in notulen vastgelegd worden. 
Punt 7. Igor. Nog geen nieuwe goedgekeurde AB verslagen beschikbaar na zoals die aan de LR 
verzonden zijn. Zodra die er zijn worden die aan het AB toegezonden, zoals besloten.  
 

3. Ingekomen stukken 

3A. Verslagen AB para.  

 17-01-11: 0871 actiepunt. Er is nog immer geen opvolging. Carper vraagt naar specifieke activiteiten. 
De invulling van commissies is op een aantal punten wel vervuld, m.n. Werkgroep Luchtruim Para. 
1121. Carper: hoe staat dit er mee, en welke criteria worden toegepast. Pathfinders hebben nog niet 
alle informatie aangeleverd. De KNVvL wil echter alleen vereniging toelaten, op basis van een leden 
vertegenwoordiging. Er zijn echter steeds meer rechtsvormen die erkenning dan wel aansluiting 
willen, het HB gaat hier nader naar kijken. Veel organisaties zitten nu bij de KNVvL op basis van 
oude besluiten die nu niet meer zouden kunnen. Naleving van KNVvL reglementen moet wel 
gebeuren. NOC*NSF ontwikkelingen. Eigen para regels nakomen in aansluiting. Aansluiting weg, 
erkenning makkelijker.  

 03-05-11: Punt 6, 1
ste

 bullet (Smeets). Dit had eigenlijk een ontheffing moeten zijn.  

 25-05-11: geen opmerkingen.  

 15-08-11: Pag 1: Contributie, beleidsplan: komt bij begroting aan de orde.  

 22-08-11: geen opmerkingen.  

 

3B. Begroting para 2012. Deze is al goedgekeurd op de Ledenraad KNVvL. Wijzigingen zijn nog mogelijk 
in het jaar zelf.  
Een begroting moet altijd op 0 uitkomen. Cijfers van 2011, en resultaat 2010 dienen als basis. Daarna 
worden de inkomsten geraamd, die komen voornamelijk uit contributies. Kosten komen uit eerdere 
resultaten en een raming.  
Geld over is verkeerd begroot. En overschotten komen terecht bij de KNVvL als bond. Het vermogen is 
dan ook niet van de afdeling zelf (kan er wel gebruik van maken) maar van de KNVvL. Om die reden wil 
de penningmeester interen op het kapitaal. Een verlies is derhalve acceptabel. De afdeling “heeft” ruim  
een ton. Dit kan alleen worden uitgegeven als er een goed plan tegenover staat.  
De KNVvL heeft bezuinigd op de overheadkosten, (personeel) en het pand verkocht voor 1,3 miljoen. 
Deze opbrengst mag alleen besteed worden aan huisvestingskosten.  
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Smit ligt verder de begroting toe. Wiggers, sport: toelichting plannen SC: bijdrage in uitzendingen, 
weekeinden voor beginnende sporters, vallend onder breedtesport. Derhalve meer bijdrage afdeling aan 
sport, grofweg met 5000. Seminar 2011 is ook bij sport begroot, en is kosteloos voor de deelnemers. 
Spaan mist sportstimulering voor jeugd. 
3 beleidsspeerpunten voor 2012: Luchtruim, Sport, Kader/vrijwilligers. Deze 3 punten komen voort uit de 
beleidsmatrix zoals die door de Raad van Advies is goedgekeurd.  
AB gaat actief aan de slag met luchtruim, om met cijfers en correcte gegevens weerwoord aan LVNL te 
kunnen bieden. (via een adviesbureau, jurist, advocaat, e.d.) Deze informatie moet ook politiek gebruikt 
worden.  
De beleidsnotitie zou eigenlijk eerder behandeld moeten worden, omdat de begroting hiervan een 
vertaling zou moeten zijn. Afdeling zit in een tussenfase, € 20.000 zijn de extra punten beleid, de rest van 
de begroting is op de oude manier tot stand gekomen. KNVvL begroting zal voortaan in november worden 
besproken. Nu was het tijdpad voor de afdelingen te kort.  
Sport: Carper vraagt waarom er geen gelden naar de NKP gaan. De SC heeft de bijdrage langzamerhand 
verlaagd naar 0, behalve dan kosten scheidsrechters.  
Flinke variatie in sport kosten door veranderende eisen.  
Begrotingen commissie zitten niet apart.  
Kosten SP flink lager, na opstappen van de oude redactiecommissie.  
Geen gelden voor PR, want geen plan.  
Foutje in de ledentallen, leden en aspirant-leden.  

 

3C. Matrix springtechnisch Jaarverslag 2010. Geen verslag, alleen cijfers van clubs. Geen voorvallen en 
blessures bij de stukken. EC/TC heeft dit nog niet aangeleverd, ondanks verzoeken hiertoe. Clubs leveren 
ook niet altijd aan.  
LR wil trends zien en analyse, dit om sturing in het komende jaar te kunnen geven. LR vindt het niet 
acceptabel dat er geen verslag is. LR heeft AB op de vingers getikt. LR wil dat het AB de eis stelt: Voor 
Kerst 2011 dat van 2010, en voor LR 2011 die van 2011. LR wil tevens een functionerende EC/TC.  
 

4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  

4A. Overleg DGLM toekomst parachutespringen.  
Werkgroep parachutespringen. Standpunten vastleggen. Subwerkgroep, nader invullen van kansen waar 
springen mogelijk zou zijn. Dat is de winst voor de afdeling bij de beleidsmaker DGLM. Matrix, 
inventarisatie van wensen. Carper: verschil tussen standpunten clubs en afdeling: Peppelman benadrukt 
dat clubs nu realiseren van samenwerking. Afdeling wil zoveel mogelijk ruimte voor para behouden.  
Luchtruimvisie. Para input is  

4B. Notulen overleg WLR para. Ter informatie, is een uitwerking van het speerpunt luchtruim.  
 

5. Beleid AB 

5A. Raad van Advies. Goede vergadering geweest in juni. Belang van samenwerking wordt ook door deze 
Raad erkend. De laatste vergadering is doorgeschoven omdat er geen nieuwe beleidsontwikkelingen te 
melden waren, alleen een voortgangsrapportage. Presentie moet vastgelegd worden, ACTIE. 
RvA heeft geen bevoegdheden, alleen advies, zonder formele status.  

5B. Concept beleidsnotitie. 2012 + jaarplan 2012.  
Dit is een inventarisatie van de belangrijke kwesties, waarvan de Raad van Advies besloten heeft tot 3 
zaken, waarbij luchtruim alle prioriteit heeft.  
Sport en kader moeten nog planmatig worden ingevuld. Luchtruim kosten kunnen nog extra gedaan 
worden.  
Er is niet echt een tijdpad afgesproken bij het beleid. Dit moet nog gebeuren. Eisen NOC*NSF zijn 
intussen aangepast en voornamelijk op sport gefocused.  
KNVvL kon qua luchtruim geen vuist maken omdat clubs onderling verdeeld waren, en alleen eigen 
belang eerst stelden, overigens terecht. Alle procedures zijn gevolgd door AB, protesten gedaan, etc. 
Maar dit heeft geen invloed op de opgelegde beperkingen.  
Afdeling heeft ook geen wisselgeld omdat clubs die niet willen geven. De afdeling praat nu over zaken als 
bereikbaarheid, aantal sprongen, eventuele nieuwe locaties, etc.  
Naast informatie van huidige situatie, en alternatieven (buitenland) aandragen.  
Update terreinennotitie moet tot stand komen op basis van informatie, ook van andere partijen als LVNL. 
Van Aperen benadrukt het belang van samenwerken en praten met een stem.  
De afdeling is lang afhankelijk geweest van het Hoofdbestuur, de afdelingsbelangen zijn niet altijd goed 
naar voren gebracht.  
 
WLR: er is al heel veel huiswerk gedaan, er is al veel materiaal. Nu nog gericht verspreiden.  
LVNL is zich aan het indekken, juridisch.  
Goed netwerk van Paymans. Paymans is als dedicated adviseur para vastgelegd.  
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LR krijgt de verslagen van de WLR en wil die ook snel ontvangen.  
Luchtruimvisie: maart 2012. 
 
EC/TC heeft nog geen jaarplan 2012 “kader” bij AB ingeleverd. Sport moet ingevuld worden.  
AB zegt toe dit z.s.m. aan te leveren.  
 
Beleidsplan is niet statisch en kan bijgesteld worden. Tot stand gekomen mede door Raad van Advies, 
maar AB para draagt de verantwoording hiervoor nu bij de LR in deze vergadering.  
 
Media: para. Open Dag KLu.  
 
Onvoldoende uitgewerkt, hier heeft de LR een probleem mee. AB licht het mondeling zoveel mogelijk toe. 
LR is het met de punten zelf wel eens. Er wordt verder niet over gestemd, AB zal binnen een aantal 
weken de uitwerking van het jaarplan met de 3 punten aan de LR toezenden.  
Sport: weekeinden breedtesport 
Kader: moet nog uitgewerkt worden, vnl met een update van de opleidings / examendocumenten. AB doet 
de suggestie om weer terug te gaan naar het oude systeem.  
Luchtruim: informatie verzamelen, belangenbehartiging.  
 

6. KNVvL zaken  
LR KNVvL 11 oktober. Begroting 2012 is goedgekeurd. Ledental groeit. Afdeling zweefvliegen kost alleen 
veel tijd en wil teveel eigen koers varen. Echter, alle afdeling zijn dit gedrag nu zat. Ook financieel doet de 
afdeling het nu slecht, hun eigen kapitaal is bijna weg. Dat is een punt van zorg als zweefvliegen eruit zou 
stappen met een negatief kapitaal, en de KNVvL het zweef personeel moet betalen.  
De afdelingen zijn vertegenwoordigd door leden, exclusief de voorzitters. Voorzittersoverleg. DB en HB, 
vertegenwoordiging van afdeling para door voorzitter gemotoriseerd.  
 

7. Wat verder ter tafel komt 

 Meijers: Kompasroos: hoe kan dit besproken worden. Aanspreekpunt is AB, die zal het doorsturen 
aan EC/TC.  

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

Volgende LR vergadering: voorjaar 2012, 19.30 uur te Woerden 


