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Verslag vergadering - Ledenraad (LR) KNVvL Afdeling Parachutespringen 

12 oktober 2016 – KNVvL te Woerden 
********************************************************************************************* 
Aanwezig:  Harold Boekholt (voorzitter AB) 

Maarten Smeets (penningmeester AB) 
Sjoerd Laarberg (AB) 
Ton Pruisken (AB) 
Salomon Voorhoeve (aantredend AB) 
Rogier Carper (LR) 
Hans Winkelman (LR) 
Bastiaan van Gestel (LR) 
Igor van Aperen (LR) 
Bryan Meijers (LR) 
Ronald Overdijk (accountmanager parachutespringen)  

Afwezig: Dennis van der Coelen (LR) 
 Peter Smit (LR) 
 Stéphanie Deloni d’Aure (LR) 
 Laurens Degenaar (LR) 
 Arjen Vos (aftredend AB) 
********************************************************************************************* 

 
1. Opening 

Boekholt opent de vergadering. Bestuurswisseling binnen AB wordt op de agenda toegevoegd.  

 

De bestuurlijke drukte binnen de KNVvL zelf neemt nu af. De werkgroep reorganisatie KNVvL gaat nu naar de 

implementatiefase. Er zijn 4 nieuwe werkgroepen ingesteld, Boekholt zal zich bezighouden met de Strategische 

Cyclus. Bestuurlijk inrichting (HB van 5 personen, zonder voorzitters) is een andere werkgroep. Statuten & HR is 

nog een werkgroep. Deze zal zich o.a. bezig houden met aansluiting / erkenning van organisaties, met een 

financieel aspect qua werkzaamheden voor die organisaties. De termijn voor implementatie is nu gesteld op 2 jaar. 

Het hele proces is gestart na een periode van bestuurlijke wanorde met veel onderling wantrouwen. 2017 zal ook 

de start zijn een strategisch plan KNVvL.  

 

De kwestie Lasschuijt staat  - voor zover bekend - nog open. Standpunt AB is dat er niet meer bemiddeld kan 

worden, alle wegen zijn al bewandeld. Mediation is afgewezen vanwege de hoge kosten (€ 2000). Lasschuijt heeft 

intussen ook contact gehad met Meijers, maar omdat het al op een hoger niveau behandeld was kon hij niets meer 

doen. De afdelingsreglementen laten het herkrijgen van een I bevoegdheid alleen toe na een geheel of gedeeltelijk 

examen.  

 

Aanpassing afdeling reglement, t.a.v. opvolging functies versus aantreding van nieuwe leden. Carper heeft meer 

naar het rooster van aftreden gekeken. Het zouden twee aparte besluiten kunnen zijn, aantreding van Voorhoeve, 

en dan zijn aanstelling als secretaris. Na discussie wordt besloten om deze kwestie te laten rusten tot aan een 

bestuurlijk KNVvL HB besluit in deze. Besluit, afwachten tot na HB actie.  

 

Benoeming nieuw bestuurslid. Salomon Voorhoeve wordt - na overeenstemming per email vooraf in september - 

door de vergadering benoemd als nieuw lid in het AB, waarbij zijn zittingstermijn nu ingaat. Het AB is voornemens 

om de secretarisfunctie bij Voorhoeve te beleggen. Besluit LR: aanstelling Voorhoeve als lid AB, m.i.v. heden. 
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Boekholt bedankt Arjen Vos voor zijn bijdrage binnen het AB. Later zal nog afscheid van hem genomen worden. 

Actie AB. 

 

2. Notulen vorige LR vergadering 20160420 https://docs.google.com/document/d/1NcKOCwHG6PL-f-

5TzxEk0iQzVkqwjIya2rAQW_bxqqU/edit  

Deze worden akkoord bevonden.  

 

3. Notulen AB vergaderingen 

3A. AB para 24-02-2016 

https://docs.google.com/document/d/1Jf9vvVAQuR3vhAjtFfIdrHTM1olg0nmQdTBtecZFiGQ/edit AB para 

3B. AB para 06-04-2016 

https://docs.google.com/document/d/16ZdPEvyO47iT73dvTX7SiHq4yXHfW7AJ3Ft8qs8Pvw8/edit AB para  

3C. AB para + Voorzitters Commissies 08-06-2016 

https://docs.google.com/document/d/1BD7xJphjdVQH8yEkr1xAvNv2Cr5xCjDal4m8-WVkkMk/edit   

Subsidies NOC*NSF, actie Laarberg. Er blijkt niet echt een proces te zijn, sommige sporten worden zomaar 

buitengesloten. De verwachting is dat ze sterk gaan teruglopen, 6% minder voor 2017. Bonden moeten naar 

andere inkomstenbronnen gaan kijken. Wederom wordt een soort van lidmaatschap voor tandems ter sprake 

gebracht. De weerstand bij clubs ligt naast het financiële ook op het administratieve vlak. Het zou ook als oplossing 

voor omgang met Europese regelgeving kunnen dienen. Verzekering is ook een aspect in de tandemkwestie.  

3D. AB para 06-07-2016 https://docs.google.com/document/d/1XplgrTKiLuJDO2HtYlsN7iLRDANiSKwMFzEWH6h1-

3k/edit  

3E. AB para + Raad van Advies 31-08-2016  

https://docs.google.com/document/d/1c2o0dK4T4KVNsqJFWF0GjkFYy5muvUu5BMyt9ZbTc3Q/edit  

Deze notulen zijn pas per heden geactualiseerd, LR zal hier naar naar kijken en indien nodig binnen 2 weken 

reageren. Indien er geen reactie komt dan zullen deze notulen per 26 oktober zijn vastgesteld. 

De presentie van de RvA leden was minimaal (3 personen) Als er volgende keer nog zo weinig zijn dan kan de vraag 

gesteld worden of er mee doorgegaan moet worden. Aan de andere kant was het een goed overleg. AB wil de 

relatie met de clubs en commissies verdiepen.  

3F. AB + Voorzitters Commissies 14-09-2016 

https://docs.google.com/document/d/1UBrUNWOVdddZqBk2VmMTY3k-b6L-gwKe7ICYeSNryww/edit 

Niet meer 3 jaarlijks kader seminar volgens huidige format, maar een open symposium (PIA achtig). Voorjaar 2017 

komt er een centrale CI, CD en VM meeting zijn. Dit zal jaarlijks gaan plaatsvinden. De verantwoordelijkheid zal 

decentraal genomen moeten worden.  

De status t.a.v. de Zerox is recent besproken met VC en StC. Hier zijn leerpunten uit gehaald en pijnpunten 

uitgesproken. Leerpunt is dat de KNVvL als bond materiaal kan grounden. DIt grounden kan d.m.v. een VB zonder 

verdere motivatie of oplossing, tot nader order. Verder was de context niet breed genoeg, het was niet alleen de 

pilot chute, maar ook de combinatie met het rig. Ook moet de StC zorgvuldiger zijn qua proces en onderzoek. De 

internationale verspreiding van bulletins, manual updates en voorvallen is nogal versnipperd en zeker niet 100% 

dekkend.  

 

extra: organisatie verkiezingen LR para periode 2017-2018. Het AB heeft over dit punt intern discussie gevoerd. 

Google forms is mogelijk meer fraudegevoelig, maar de bereidheid tot stemmen is veel groter dan na een inlog op 

een beveiligde omgeving. Een idee is om ieder lid een persoonlijke email te sturen met daarin een beveiligde link. 

Voorhoeve zal deze optie onderzoeken, t.a.v. software, email bestand, stemreglement, etc. voor eind oktober. LR 

https://docs.google.com/document/d/1NcKOCwHG6PL-f-5TzxEk0iQzVkqwjIya2rAQW_bxqqU/edit
https://docs.google.com/document/d/1NcKOCwHG6PL-f-5TzxEk0iQzVkqwjIya2rAQW_bxqqU/edit
https://docs.google.com/document/d/1Jf9vvVAQuR3vhAjtFfIdrHTM1olg0nmQdTBtecZFiGQ/edit
https://docs.google.com/document/d/16ZdPEvyO47iT73dvTX7SiHq4yXHfW7AJ3Ft8qs8Pvw8/edit
https://docs.google.com/document/d/1BD7xJphjdVQH8yEkr1xAvNv2Cr5xCjDal4m8-WVkkMk/edit
https://docs.google.com/document/d/1XplgrTKiLuJDO2HtYlsN7iLRDANiSKwMFzEWH6h1-3k/edit
https://docs.google.com/document/d/1XplgrTKiLuJDO2HtYlsN7iLRDANiSKwMFzEWH6h1-3k/edit
https://docs.google.com/document/d/1c2o0dK4T4KVNsqJFWF0GjkFYy5muvUu5BMyt9ZbTc3Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1UBrUNWOVdddZqBk2VmMTY3k-b6L-gwKe7ICYeSNryww/edit
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zal daarna hierover per email moeten beslissen. Kandidaatstelling en stemproces moet in de SP van december 

verder gecommuniceerd worden. Besluit LR: stemming via persoonlijke email aan alle leden met alternatief voor 

mensen zonder email. Bericht in SP december 2016 voor kandidaatstelling en stemproces. Actie AB / HBP.  

 

4. Jaarplan + begroting afdeling 2017 

4A. Jaarplan 2017. Dit plan is opgesteld na herijking van het plan van 2016 en gesprekken met commissies. Daarbij 

zijn plannen gekoppeld aan budgetten.  

4B. Concept begroting 2017. Er is nog een discussiepunt over de inkoop van uren voor para vanuit de kNVvL. Wel is 

er nu, na lang praten een uurprijs afgegeven voor een senior en junior medewerker. Er moet nog een overleg met 

de directeur hierover gevoerd worden. De afdeling para loopt hier wel in voorop.  

Vertrek van Hercules en niet invullen in 2016 had een financiële noodzaak.  

Meijers is van mening dat het service niveau van de afdeling gewaarborgd moet worden, hij vraagt zich af of dit zo 

is op basis van de huidige begroting. Boekholt benadrukt dat er nu duidelijkheid en inzichtelijkheid komt, intern 

KNVvL en extern.  

Indien zou blijken dat het serviceniveau omlaag zou gaan zal het AB een extra LR vergadering inlassen. Besluit.  

Het ledenaantal qua opleidingen is in 2016 minder dan in 2015, maar sommige centra hebben er wel meer.  

Het jaarplan is definitief als de begroting is aangepast, na overleg met de directeur.  

Jaarlijkse bijscholing. Staat nu bij OPEX, maar gaat budgettair naar AB. Bedrag is Pro Memorie (pm).  

Een aantal zaken staan qua actie als “doorlopend”, dit maakt het wel moeilijk meetbaar. Aan de andere kant voert 

dit te ver. Besluit LR: principe akkoord met jaarplan en begroting 2017, afhankelijk van finale versie begroting na 

gesprek AB-directeur. Wijzigingen zullen per mail aan de LR worden bekend gesteld. 

 

5. Luchtruimzaken 

5A. TGAL - Side Letter. De door Chris Lorraine (en later door Coert Munk overgenomen te publiceren) Side Letter is 

nog immer niet beschikbaar. Munk werkte bij de NVL en die was opdrachtgever aan Lorraine als procescoördinator 

TGAL. Als de Side Letter bekend is zal het AB daarop acteren.  

TGAL zelf in februari 2016 gepubliceerd, met daarin kleurcodes (groen, oranje, rood) Seppe is groen tot FL100 en 

Teuge tot FL090. Rotterdam is oranje. Pruisken en Ronald Schnitker (Voorzitter KNVvL) zijn bij het AO overleg 2de 

Kamer geweest. TGAL is niet genoemd, maar parachutespringen op Teuge wel.  

De invulling van het luchtruim zal wel worden uitgevoerd volgens staand beleid van de Luchtruimvisie.  

TGAL is genoemd bij het GA overleg KNVvL, de contactpersoon Dennis Vianen zou een update t.a.v. 

parachutespringen toesturen, deze is nog niet ontvangen.  

4de IAF is opgeschort. Onbekend of en wanneer dit weer wordt opgepakt.  

Update 5.11 procedure herindeling luchtruim en van de CCL catalogus.  

Meijers: mist het lobby circuit. AB wil dit wel zelf directer gaan oppakken. Er worden meer ingangen bewerkt om 

op zoveel mogelijk fronten iets te kunnen bewerkstelligen. Maar het AB doet dit wat meer informeel en bilateraal, 

in alle rust en met zorgvuldigheid. Hierdoor wordt er minder pro-actief door het AB over gecommuniceerd. 

Boekholt meldt dat het AB alles ook sneller zou willen regelen. 

Overdijk meldt een mogelijke aanpassing van klasse A luchtruim, dit is nu een probleempunt voor het Ministerie 

I&M. Uitzonderingen mogen niet meer hierin volgens SERA, MinIenM gaat dit agenderen bij de LVC.  

5B. EASA regelgeving / part NCO.  

Deze regelgeving is heel complex en gaat over alle soorten luchtvaart.  

Implementatie is 21 april 2017.  

Pruisken heeft een handleiding opgesteld om centra te helpen met het omgaan van de NCO (Non Commercial 

Operations). Er moet ook voldaan worden aan een MEL (Minimum Equipment List) Alle paravliegtuigen zijn niet-
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complex. Bij NCO wordt er uitgegaan van een vlucht van A naar A. Dus bij een vlucht naar een andere locatie is dit 

mogelijk een probleem.  

De definitie van commercieel wordt wel strak gehanteerd door ILT. Elke vorm van vergoeding is commercieel.  

Weight & Balance is ook een issue. In de AIC staat een gemiddeld gewicht van een springer.  

Hoe niet-Europees geregistreerde vliegtuigen aan EASA para regelgeving moeten gaan voldoen is ook niet 100% 

helder nog.  

Intentie van Pruisken is (samen met WLR) om een uniforme implementatie bij clubs te bewerkstelligen.  

Beleid van de afdeling is om positief en stellend de discussie met ILT aan te gaan, en om de lasten voor clubs 

minimaal te houden.  

 

6. NKP 

6A. NKP 2016 - uitreiking instructeursmedailles (25 jaar). Deze medailles zijn aan (in totaal 209 jaar) instructeurs 

uitgereikt. Dit was succesvol.  

6B. NKP 2017 en verder. De tender is  namens de SC verstuurd. Meijers mist de visie (van  het AB) hoe de NKP 

succesvol te houden, er moet voldoende / meer deelname zijn. De SC heeft echter gekozen voor het huidige stuk, 

op basis van een 0 begroting, met speelruimte voor de organiserende partij. Het AB heeft de SC geen kwaliteitseis 

opgelegd voor de NKP. Visie van de SC is dat elke club het moet kunnen organiseren.  

AB zal de opmerking van Meijers terugkoppelen naar de SC, mogelijk met de vraag voor een evaluatie. Actie AB, 

contact met SC t.a.v. evaluatie en visie NKP. 

 

7. Filmproject - status 

De opnamen van de film over tandem zijn afgerond, het zit nu in de montage fase. De montage persoon Cordia 

moet die wel spoedig gaan afronden, eis van AB. Aldus bericht door Overdijk aan Cordia. Actie HBP. 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

● WA verzekering. Laarberg vraagt naar de kosten hiervan en ziet eventueel een mogelijkheid tot besparing 

via zijn werkcontacten. Polis staat online maar marge van tussenpersoon is niet bekend. Die zou openbaar 

moeten zijn. Actie Overdijk/Laarberg.  

 

Volgende ledenraad vergadering: 19 april 2017 KNVvL te Woerden 19.30 uur 


