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Verslag vergadering - Ledenraad (LR) KNVvL Afdeling Parachutespringen 

20 april 2016 – KNVvL te Woerden 
********************************************************************************************* 
Aanwezig:  Harold Boekholt (voorzitter AB) 

Maarten Smeets (penningmeester AB) 
Ton Pruisken (AB) 
Rogier Carper (LR) 
Dennis van der Coelen (LR) 
Hans Winkelman (LR) 
Stephanie Deloni d’Aure (LR) 
Bastiaan van Gestel (LR) 
Peter Smit (LR) 
Igor van Aperen (LR) 
Bryan Meijers (LR) 
Ronald Overdijk (accountmanager parachutespringen)  

Afwezig: Arjen Vos (secretaris AB) 
 Sjoerd Laarberg (AB)  
 Laurens Degenaar (LR) 
********************************************************************************************* 

1. Opening 

Boekholt opent de vergadering, het is een volle agenda. Er zijn geen verdere toevoegingen.  

 

2. Notulen vorige LR vergadering 20151014 

https://docs.google.com/document/d/1nduEidEE53qFWZqPTXdDpMIuQIcal6eMdhZDRk4QVZc/edit 

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Het vroege beginnen (18.00 uur) is niet haalbaar, AB 

heeft besloten om 19.00 uur te beginnen.  

 

3. Notulen AB vergaderingen 

a. 20151001 

https://docs.google.com/document/d/1HvjUEKhnFKvJrXFRhQBsXkqm2KP1cltYlFTEkmcoyE8/edit  

Punt 1, eerste bullet (Stephanie) over lidmaatschap gaat over organisaties van een afdeling, niet 

voor leden.  

b. 20151117 

https://docs.google.com/document/d/1Y8Q7zFi0qEwFg2Al3ZTH0VrrPLZqAh3RoAsoHRjgCjw/edit 

Punt 4D. Carper: welke klachtenprocedure heeft de Ruig gehanteerd? Het staat nu als een 

formele klacht genoteerd. Het AB wil zaken graag praktisch oplossen voordat het tot formele 

klachten komt beroepend op reglement. Het was meer een vraag van de Ruig t.a.v. een 

springverbod wat door PCMN aan hem was opgelegd. Besloten wordt te notulen aan te passen 

naar “informele klacht”. AB zal in de toekomst duidelijk verwoorden wat de status van een klacht 

dan wel bezwaar is.  

c. 20151216 https://docs.google.com/document/d/1me6fMMUF_I-R5J4pXqUJFTwlSGDzmuM5VE-

GkujmWtw/edit 

Punt 4F, wordt ook aangepast naar “informele klacht”. AB is wel van mening dat afhandeling van 

bezwaren tot haar competentie behoort. Het instellen van (extra) procedures en regelingen zal 

de werkdruk van het AB vergroten. Check op afdelingsreglement en HR KNVvL.  

d. 20160127 https://docs.google.com/document/d/1HcNN43-

w48R1Z5UIB6unYJr83GliXfIRetWbuus8Pck/edit  

Geen opmerkingen.  

https://docs.google.com/document/d/1nduEidEE53qFWZqPTXdDpMIuQIcal6eMdhZDRk4QVZc/edit
https://docs.google.com/document/d/1HvjUEKhnFKvJrXFRhQBsXkqm2KP1cltYlFTEkmcoyE8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y8Q7zFi0qEwFg2Al3ZTH0VrrPLZqAh3RoAsoHRjgCjw/edit
https://docs.google.com/document/d/1me6fMMUF_I-R5J4pXqUJFTwlSGDzmuM5VE-GkujmWtw/edit
https://docs.google.com/document/d/1me6fMMUF_I-R5J4pXqUJFTwlSGDzmuM5VE-GkujmWtw/edit
https://docs.google.com/document/d/1HcNN43-w48R1Z5UIB6unYJr83GliXfIRetWbuus8Pck/edit
https://docs.google.com/document/d/1HcNN43-w48R1Z5UIB6unYJr83GliXfIRetWbuus8Pck/edit
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4. Ingekomen stukken: dankbrief Koos Verhaar 

https://drive.google.com/drive/folders/0B07VjsvJgsbzempkblFITWdzN3c  

Koos heeft een KNVvL medaille gekregen, hij heeft 50 jaar een instructiebevoegdheid. Boekholt en 

Pruisken waren namens AB aanwezig, Boekholt heeft de medaille uitgereikt. Delonie d’Aure: vond het een 

erg goede toespraak.  

 

5. Klacht Team Thunder afhandeling. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B07VjsvJgsbzempkblFITWdzN3c  

Boekholt heeft eerst een gesprek gehad met een aantal teamleden, en ook met de voorzitter VVP. In ieder 

geval bestond er in België onduidelijkheid over de exacte interpretatie van de FAI regels qua 

representatie. De twee standpunten van de beide bonden zijn niet tot elkaar gekomen. KNVvL had na de 

check bij de FAI moeten stoppen. KNVvL heeft haar standpunt extra benadrukt richting België. KNVvL 

heeft het team niet gedwongen om zich terug te trekken, dat heeft het team zelf gedaan. AB had de 

organisatie kunnen informeren dat de check van FAI licenties niet bij hen lag, en dus ook het team had 

kunnen laten deelnemen. AB is niet ingegaan op het financiële aspect van terugtrekking, omdat het team 

dit zelf heeft gedaan. Boekholt heeft hierover een gesprek gehad met Overdijk. Bij precaire zaken wil het 

AB eerder (door commissies / HBP) geïnformeerd worden.  

 

6. Uitreiking penningen aan instructeurs >25 jaar.  

Alle instructeurs die meer dan 25 jaar hun bevoegdheid hebben zullen een penning para vrijwilliger 

krijgen, tijdens de NKP, 20 augustus. Er zijn nu 12.  

 

7. Topsportfonds ontwikkeling.  

2 opties: fonds met rente, dan wel reserve t.b.v. sport. Smeets moet hier nog over in conclaaf met de SC, 

qua condities en besteding. De rente is momenteel niet aantrekkelijk, een reservering lijkt dus 

realistischer. StC kan bv. al reserveren voor het seminar. AB wil de SC qua sport zeker ondersteunen, maar 

gelden dienen wel binnen de KNVvL te blijven. Er is wel een bestaande aparte parachutisten 

rechtspersoon. Van Gestel: wil qua kennis bijdragen aan dit dossier.  

 

8. Filmproject. 

2 films in 2016. Budget ingeruimd dit jaar. Tandem wordt het eerste onderwerp, overkoepelend (dus niet 

clubgecentreerd), en inzoomend op de persoonlijke beleving. Deloni d’Aure: vraag naar aantal hits 

(nazoeken bij vimeo). AB heeft PR als een van haar speerpunten. Tweede item moet nog worden ingevuld, 

dit zou organisatie, instructie, techniek en veiligheid kunnen zijn. De huidige films moeten wel naar de 

frontpage van de website(s).  

 

9. Overtreding VB 2015-07 door PCT, mondelinge toelichting Harold.  

AB heeft hier de sanctiecommissie benaderd met het verzoek tot een standpunt en informatie over deze 

kwestie. Dit VB is uitgebracht n.a.v. het dodelijke ongeval bij PCMN oktober 2015. Boekholt licht met de 

pet op van VC-lid het ongeval technisch toe, inclusief de positie van de fabrikant. De fabrikant weigert 

testresultaten te overhandigen waardoor het AB het VB gezien juridische kwetsbaarheid niet in kan 

trekken.  

Ronald Schnitker is als jurist ook in deze kwestie gecontacteerd en hij heeft ook advies aan het AB 

https://drive.google.com/drive/folders/0B07VjsvJgsbzempkblFITWdzN3c
https://drive.google.com/drive/folders/0B07VjsvJgsbzempkblFITWdzN3c
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uitgebracht. Het VB zal op basis van dit advies worden aangepast.  

Boekholt gaat nader in overleg met PCT t.a.v. de inzetbaarheid van hun materiaal gezien het VB. 

 

10. Resultaat begroting 2015. Begroting 2016 en financiële ontwikkelingen.  

Het resultaat 2015 is positief, terwijl die realistisch gezien -5000 euro had. Al met al heeft de afdeling flink 

positief gedraaid. Voor 2016 is er dus een gezonde financiële ruimte. Personeelskosten gaan flink omlaag 

in 2016 t.o.v. 2015. De functie van Joris Hercules is per 1 januari jl. niet meer ingevuld, de commissies 

(met name de OPEX) moeten meer zaken zelf gaan doen samen met vrijwilligers. Verder loopt er nog een 

discussie met het bondsbureau t.a.v. de inkoop van uren van Overdijk. AB zal hier binnenkort met de 

directeur KNVvL over in gesprek gaan. Meijers: contributie ASP is wel verhoogd voor 2016 hetgeen nu niet 

nodig blijkt. AB stelt dat dit te wijten is aan sterk verminderde uitgaven sport hetgeen niet voorzien was. 

Voor 2016 is de begroting realistisch.  

 

11. Samenstelling ledenraad KNVvL 2016-2017.  

De samenstelling is volledig ingevuld, 6 leden en 3 reserve. 13 april is er een aparte sessie Ledenraad 

KNVvL gehouden over de nieuwe organisatiestructuur KNVvL. Er was een externe moderator voor 

ingehuurd. KNVvL moet sterk inzetten op vertrouwen en communicatie. Het plan zal op de komende ALV 

KNVvL geagendeerd worden, m.u.v. de structuur van de ALV zelf.  

 

12. Jan van Male bokaal.  

De bokaal zal binnenkort worden uitgereikt, voor 2015. AB benadrukt het belang van vrijwilligers.  

Suggestie om alle vrijwilligers bijdragen (bokalen, etc.) online te plaatsen.  

 

13. BVR wijziging Senior Rigger  (SR)m.b.t.  wijzigen reserve-parachute.  

Met VB 2016-03 is deze rol weggehaald bij de SR omdat die de samenstelling, en dus ook de 

luchtwaardigheid verandert, terwijl die alleen door een Master Rigger mag worden afgegeven. Het aantal 

MR’s staat wel onder druk. Wordt aandachtspunt voor AB, contact met OPEX.  

 

14. Ontwikkelingen bezwaar Bram Lasschuijt inzake instructie bevoegdheid.  

Boekholt licht e.e.a. toe. In ieder geval heeft POPS niet als centrum in Belluno geopereerd, en heeft 

Lasschuijt geen KNVvL opleidingen gedaan. Ook mag in Italië een buitenlandse instructeur niet 

eindverantwoordelijk zijn. De zaak kwam aan het rollen bij de verlenging van een andere instructeur die 

ook op een niet KNVvL centrum diensten draaide. 

De arbtrigecommissie heeft de zaak ook behandeld.  Het AB zal de OPEX en alle instructeurs wijzen op het 

strak en volgens het BVR en BR controleren van de verlengingen.  

 

15. Jaarplan afdeling 2016. 

AB wil meer werken volgens een jaarplan, en zichzelf en commissies hierop qua verantwoording op 

uitvoering en besteding aanspreken. Het AB heeft hier aparte interne sessies voor gehouden, zoals 

aandachtspunten geprioriteerd werden. Als de LR nog input heeft dan kan dit naar het AB gestuurd 

worden, zodat het op de vergadering in het najaar weer besproken kan worden.  

Van Gestel: activiteit mist: organisatie nieuwe verkiezingen voor de LR. AB zal zich ook nog nader buigen 

over de stemprocedure. Carper: beschrijving SaC is nu ruimer dan de tekst na “voorval” impliceert. 

Boekholt zal dit nakijken.  
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16. Springtechnisch Jaarverslag 2015. 

Aantal sprongen is hoger dan in 2014. Veiligheidsbewustzijn lijkt hoger te zijn, o.a. Door actievere rol van 

de veiligheidsmanagers. De veiligheid voor leerlingen is een aandachtspunt, er zijn minder SL sprongen 

maar meer voorvallen. Vraag is of de ongevallen te wijten zijn aan het minder current zijn van SL 

leerlingen, er zijn nu veel meer 1-sprongs opleidingen. Boekholt zal dit navragen bij de VC om te 

onderzoeken.  

Van Gestel: leden ASP klopt niet met document ledenontwikkeling KNVvL (punt 17). Dit komt door 

verschillen in opgaven van clubs richting de KNVvL van leden ASP en verstrekte aantallen springbewijzen 

voor het verslag. Aantallen scheidsrechters moeten nog worden ingevuld, actie Overdijk.  

 

17. W.v.t.t.k. 

● Ledenontwikkeling: Para is een van de licht groeiende afdelingen. Clubs en afdeling zijn actief.  

● TGAL luchtruim. Dit is op 18 april op een Symposium aangekondigd. Er zijn echter geen concrete 

vervolgactie hierin verwoord, alleen nader te onderzoeken locaties. Het HB KNVvL  de formele 

lobbyist / belangenbehartiger. Het AB kan zeker ook zaken doen (lobbyen), echter de realiteit is het 

politieke belang van de parasport klein is, zeker landelijk gezien. Het AB overlegt ook met de WLR. De 

contacten van KNVvL / para met MinIenM en LVNL zijn overigens goed, de operationele werkelijkheid 

is echter weerbarstig. Parachutespringen is nadrukkelijk genoemd op het Symposium. Er moet nog 

een side-letter komen van Chris Lorraine over TGAL.  

● Van Gestel: als je club met een NL vliegtuig in Frankrijk vliegt hebben de piloten aldaar een CPL nodig 

terwijl ze in Nederland met een PPL mogen vliegen. Vraag is of dit mag, het is discriminerend. DGAC 

is gecontacteerd maar er is nog geen officiële reactie. Dit is wel van invloed op de diverse 

zomerkampen. Als er nadere info is dan zal het AB dit delen.  

 

Volgende ledenraad vergadering: 12 oktober 2016 KNVvL te Woerden aanvang 19.00 uur 


