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***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
Beerendonk opent als voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen welkom.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (20120926) 
Tekstueel geen opmerkingen, verslag is akkoord.  
Vragen n.a.v.:  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB para  

● 2012-01-09 en 2012-02-15: zijn al behandeld op vorige LR. Per abuis meegezonden.  
● 2012-03-21: geen opmerkingen.  
● 2012-04-24: Punt 2D. Eénsprongsopleiding. Gevraagd wordt naat de juridische status KNVvL 

en de verzekering. Statutair is dit een aspirant lid t/m 1 sprong, inclusief verzekering. Punt 2B. 
afdelingsreglement. Een dergelijk reglement is voor de afdeling zelf besluitvormend. Het HB 
heeft eindbeslissing hierin omdat afdeling geen eigen rechtspersoon is.  

● 2012-06-20: Cyclus BVR. de reden voor verandering van de termijn is het opleidingspakket: 
geen examinering meer op oude regels. Dit heeft ook in de SP gestaan.  

● 2012-08-22: Bericht van Carper over NKP is wel per email afgehandeld doch staat niet in de 
notulen. Dit moet alsnog opgenomen worden, actie HBP. Beslissingen per email moeten 
standaard opgenomen worden op de besluitenlijst van de vergaderingen. Vraag over de 
status van de verplaatsing secretariaat zweefvliegen. Dit komt 6 oktober a.s aan de orde, 
conclusie Raad van Advies KNVvL is dat er geen enkele reden was om het niet te doen. Het 
huurcontract te Papendal  is per maand opzegbaar.  

3B. Afdelingsreglement 2013. Afdelingsvergadering moet hier eerst mee akkoord gaan. Punt 3B. “en” 
wijzigen naar “en/of”. LR unaniem akkoord met het reglement, kan aldus naar het Hoofdbestuur (HB) 
verzonden worden, actie HBP.  
De stemzwaarte wordt voorgesteld op 25 uitgebrachte stemmen voor 1 stem in de vergadering i.p.v. 
250. Dit is reeëler in relatie tot het aantal uitgebrachte stemmen. AB verwachtte indertijd dat er meer 
stemmers zouden zijn, vandaar de 250 grens van de stemzwaarte. Bezwaar van Carper is dat er 
mogelijk een even aantal stemmen uitkomt in de vergadering. LR besluit na discussie en stemming (6 
voor, 1 tegen) akkoord te gaan met de stemzwaarte van 25. LR is controlerend orgaan van de afdeling 
en het bestuur. In de oude situatie kwamen leden namens clubs wat belangenstemming kon 
veroorzaken.  
3C. Concept begroting 2013 + toelichting.  
Realisatie 2011 was € 18.000 positief. Para heeft als afdeling het meeste kapitaal. Dit kapitaal is 
beschikbaar voor projecten para doch niet buiten de KNVvL op te vragen. De penningmeester KNVvL 
gaat in principe akkoord met interen van het afdelingsbudget.  
Inkomsten zijn voor 2012 lager dan begroot, dit zal zich doorzetten in 2013. De begroting is opgesteld 
op basis van de wensen van de diverse commissies. Inkomsten van leden zijn reeël begroot en er is 
een bijzondere baten post opgenomen. Sport is een letterlijke vertaling van de conceptbegroting 
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Sportcommissie. PR/communicatie: eenmalige actie van ledenwerfproject film. Overige zaken zijn in 
lijn met voorgaande jaren. Uitbreiding 0,3 fte (€ 15.000) voor commissiewerk.  
 
AB heeft er bewust gekozen om voor 2013 niet de contributie te verlagen. De “overschotten” op 
contributie zijn nodig voor zaken die onvoldoende op het secretariaat / door commissies uitgevoerd 
worden. Bv. PR. De sportbijdrage is ook steeds lager door verlies en afbouw van NOC*NSF subsidies. 
Het AB heeft nooit meer uit kunnen geven omdat de begroting dit niet toeliet. Dit is in de begroting 
2013 onderkend en aangepast. Het AB wil ook een buffer hebben, voor onverwachte tegenvallers of 
juridische procedures. Het huidige overschot is voornamelijk ontstaan door het jarenlang niet 
gebruiken van de post voor juridische procedures. Communis opinio voor een buffer is € 100.000. 
Bestuursbeleid voor de komende jaren zal zijn om de buffer te verlagen, door meer uitgaven op het 
gebied van fte voor service verlening aan leden en ondersteuning van commissies.  
Vermeld wordt ook de mogelijkheid tot contributieverandering, waarbij tandempassagiers een bedrag 
afdragen. Dit omdat de afdeling (bestuur, commissies en secretariaat) werkzaamheden verrichten 
waar tandempassagiers gebruik van maken maar de inkomsten volledig naar paracentra vloeien.  
Sportkosten algemeen: inkomsten-uitgaven via bond laten lopen om subsidie technische redenen voor 
NOC*NSF. Doel is om de verenigingsbegroting te vergroten met werkelijke sportkosten. De kosten 
verantwoording van de afdeling valt onder de LR para, die van AS/KNVvL wordt behandeld op de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNVvL.  
Stemming: 1 tegen, 6 voor. Begroting 2013 para wordt aangenomen, aldus bericht aan HB en 
hoofdfinanciën KNVvL, actie HBP.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  
4A. Overleg Directoraat Generaal Bereikbaarheid - Ministerie IenM (DGB)) toekomst 
parachutespringen. Er zijn 2 recente ontwikkelingen te melden.  
Luchtruimvisie: Deze is op 10 september jl. door de Staatsecretaris aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Het is een groot document, er moet nog een een-op-een lezing plaatsvinden in hoeverre het 
commentaar van de KNVVL verwerkt is. Niet duidelijk is wanneer het door de Tweede Kamer 
behandeld wordt. Dit moet nagezocht worden. Springhoogtes: algmene insteek KNVvL is FL 150. 
Overleg situatie holdings Rotterdam:  
Op 20 september is er bij LVNL overleg geweest over de holdingsituatie te Rotterdam. Getracht zal 
worden een operationele oplossing te vinden d.m.v. aanpassing klimgebied en holdings tot FL100.  
Ter vergadering werd door LVNL een verplaatsingsvoorstel voor NPCT Teuge ingediend. Dit is niet 
acceptabel, aan een (concept)reactie wordt gewerkt.  
De grootte van de klimkolom is bepalend voor de luchtverkeersleider, niet de afstandafstand tussen 
het paravliegtuig en ander commercieel verkeer. Dit actieve separeren kost capaciteit van 
verkeersleiding wat LVNL niet acceptabel acht. Voorstel voor vergoeding voor fte van 
luchtverkeersleiding. Het is een out of the box voorstel wat technisch waarschijnlijk te lastig 
uitvoerbaar en dus onhaalbaar is.  
Beide kwesties komen bij het Werkgroep Luchtruim para (WLR) overleg op 4 oktober aan de orde.  
 
5. Beleid AB 
5A. Raad van Advies (RvA). Bestaat uit afgevaardigden van paraverenigingen / centra met een eigen 
dropzone. Het AB heeft voorgesteld bij de RvA om de vergaderfrequentie te verlagen, en alleen bij 
noodzaak of belangrijk advies de RvA samen te roepen. De RvA krijgt sowieso de notulen van de 
WLR. De leden RvA zijn hier mee akkoord gegaan. Ad-hoc bijeenkomsten kunnen zowel van AB als 
de RvA komen.  
5B. Jaarplannen 2013. Voor de begroting 2013 moeten een jaarplan worden opgesteld. Twee extra 
uitgaven worden genoemd: 

● Personeel: voorgestelde uitbreiding in fte. zoals hierboven besproken.  
● PR/communicatie: filmproject, viertal korte filmpjes te verspreiden via de nieuwe media met 

imago van parachutespringen als fun, sport, laagdrempelig en dicht bij de deur. Begrote 
uitgave is € 10.000, waarbij nog de mogelijkheid bestaat voor een KNVvL subsidie. Eventuele 
sponsoring mag niet teveel in beeld komen, www.parachute.nl dient leading te zijn qua 
bereikbaarheid. Elk filmpje krijgt een vaste binnenkomst trailer. Kwalitatief (full HD) is het 
voldoende voor eventuele TV uitzendingen. De conceptovereenkomst moet nog op diverse 
(vnl. juridische) punten aangepast worden. Pas als dat gebeurd is zal het AB akkoord gaan. 
Hierachter hangt overigens nog een offerte qua uren. camera’s, werktijd, uren, etc.  

http://www.parachute.nl/
http://www.parachute.nl/
http://www.parachute.nl/
http://www.parachute.nl/
http://www.parachute.nl/
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6. KNVvL zaken  
6A. ALV KNVvL 27 november. Bewust later in het jaar vanwege termijnen. Hierdoor kan de LR para 
nog input leveren op de conceptbegroting voordat die naar de ALV KNVvL gaat. De volgende 
onderwerpen zullen waarschijnlijk aan bod komen:  

● Jaarverslag 2011.  
● Begroting KNVvL 2013.  
● Situatie secretariaat zweefvliegen.  
● Topsportstatuut KNVvL + werkzaamheden Frouwke Kuijpers.  
● Onafgehandelde zaken HB vergadering april 2012.  

Carper vraagt inzicht in de notulen ALV KNVvL mei 2012. HBP zal die opsturen.  
 
7. Wat verder ter tafel komt 

● Staal: examen C-brevet van 2 naar 1 examen per jaar, animo en tijd/inzet/kosten. Er zijn steeds 

minder kandidaten. Praktische deel wordt ondersteund (bv. skill camps) en theoretische deel 

veel minder. Loskoppeling behalen praktijkeisen C-brevet van datum theorie examen, suggestie 

om dit te mogen doen na het theorie examen. Carper zal hiertoe een voorstel opstellen richting 

EC/TC.  

● Carper: procedure toelating AAD’s zou geagendeerd worden. Dit is per abuis verzuimd. Het AB 

heeft daartoe na april de EC/TC geconsulteerd, die heeft geadviseerd om een dergelijke 

procedure niet op te stellen (omdat er geen internationale procedure beschikbaar is en 

Nederland het zelf technisch niet kan), waarna het AB dit heeft overgenomen.  

● Carper: stemming over personen is geheim volgens afdelingsreglement. Dit is bij aanstelling 

van Huininga niet gebeurd. Echter, het betrof een rondvraag bij zijn aanstelling, waarbij 

niemand bezwaar maakte.  

● Smeets: BVR, ontheffingen. Smeets stelt dat zijn verzoek een algemeen belang betreft en niet 

privé. Wie mag ontheffingen verlenen op het BVR? In een aantal gevallen vertrouwt het AB de 

commissies. Het AB wil niet elk verzoek op hun bordje hebben, aan de andere kant moeten 

commissies een goede afweging maken over wat wel of niet naar het AB door moet. 

Aanpassingen van bijlagen BVR worden b.v. ook niet door AB behandeld. Soms roept het AB 

ook een commissie tot de orde, of worden beslissingen van commissies overruled.  

● Meijers: bezetting en sterkte AB. In de laatste SP zijn pagina’s opgenomen met oproepen voor 

leden. Ook de LR moet hun achterban aanspreken. De voorzitter moet worden aangesteld door 

de LR, overige functies worden uit het AB onderling benoemd.  

● Spaan: dit is de laatste vergadering van de LR in de huidige samenstelling. Hij vond de 

vergaderingen constructief en effectief. Hij is de enige die in de oude LR zat, de vergaderingen 

zijn zeker verbeterd.  

● Ens: hij vertrekt per medio oktober naar de politie Haaglanden als rechercheur in opleiding. 

● Beerendonk: bedankt Arnoud Ens voor zijn werkzaamheden en inzet. Gepast afscheid wordt 

toegezegd.  

● Beerendonk: is het eens met Spaan, en vraagt wie van de huidige leden zich wederom 

verkiesbaar zal stellen. De procedure voor stemming moet goed geregeld zijn, met de login 

code KNVvL. Tevens doet hij een oproep voor kopij voor de komende SP, met ervaringen als 

LR lid in de afgelopen twee jaar.  


