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HOOFDSTUK 1  ORGANISATIE 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART 
====================================================== 
 
 
Globaal kan worden gesteld dat het doel van de KNVvL is:  
 

• het bevorderen van belangstelling voor en kennis van lucht- en ruimtevaart in het 
algemeen. 

• het stimuleren en coördineren van de beoefening van luchtvaart en luchtsporten in 
sportieve, recreatieve en educatieve zin. 

 
Om dit - en de overige doelstellingen - te bereiken, heeft de KNVvL vooral een coördinerende en 
dienstverlenende taak ten opzichte van de afdelingen en de bij die afdelingen aangesloten 
verenigingen met hun leden.  
 
Het Hoofdbestuur (HB) bepaalt het beleid dat door hen wordt uitgevoerd. Het HB beschikt 
daartoe over het Algemeen Secretariaat (AS) en de medewerking van de Afdelingsbesturen (AB). 
Samen vertegenwoordigen HB en de AB een aanzienlijk deel van de in ons land aanwezige 
kennis en ervaring op de gebieden van luchtvaart, luchtsporten en gebruik van het luchtruim.  
 
Op de Algemene Ledenraadsvergaderingen KNVvL, gewoonlijk twee per jaar in het voorjaar en 
najaar, brengt het HB verslag uit over de afgelopen periode en worden de gevoerde acties 
passend in het beleid ter goedkeuring aan de leden aangeboden. Deze zijn meestal 
vertegenwoordigd door leden van hun AB, dat de volmacht tot stemmen heeft op basis van het 
aantal leden ingedeeld bij die afdeling.  
 
Binnen de afdelingen bestaat een soortgelijke constructie. Ook zij houden 
ledenraadsvergaderingen waarin op hun beurt de diverse verenigingen (paraclubs) elk hun leden 
vertegenwoordigen. Bij beide vergadersystemen zijn ook de leden afzonderlijk welkom om toe te 
horen. Deze leden hebben echter geen recht van spreken.  
 
Tenslotte is er het informele voorzittersoverleg. Deze regelmatige vergadering van de voorzitters 
van de afdelingen heeft als doel de contacten tussen de afdelingen onderling te verstevigen. 
Indien nodig vindt er ook penningmeestersoverleg plaats.  
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Wegwijs naar het Algemeen Secretariaat van de  

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 

Luchtvaart te Woerden 
 
  
 
Met de auto 
Na de afslag A12 rijdt u op de Europabaan  
Neem na 1 km de tweede afslag op de rotonde (de Middellandbaan)  
Neem na 350 m de eerste afslag op de rotonde (de Polanerbaan)   
Ga na 450 m linksaf de Houttuinlaan op   
Ga na 175 m rechtsaf op de Houttuinlaan 16 A (eerste pand, tweede verdieping)  
 
Hier vindt u een plattegrond om ons makkelijk te kunnen vinden. De KNVvl is naast het 
politiebureau gelegen.  
 

 
  
 
Met de trein 
Als u de trap opkomt vanaf het perron, ga dan links uitgang richting Ziekenhuis.  
U gaat beneden rechts bij de uitgang van het station, richting de grote parkeerplaats. Voetpad 
langs parkeerplaats blijven volgen. Aan het eind van de parkeerplaats gaat u rechts, u bent dan 
gearriveerd op de Houttuinlaan. Na ongeveer 150 meter ziet u aan uw rechterhand de KNVvL, 
net voorbij het politiebureau.  
 
KNVvL afdeling parachutespringen tel: 0348 - 437060 
Houttuinlaan 16-A   fax: 0348 – 437069 
3447 GM Woerden   email: para@knvvl.nl  
 


